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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

Nauki prawne 100% Nauki prawne  

    
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: administracja 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: administracja 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 znaczenie i miejsce nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje 
do innych nauk P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 rolę człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi i jego 
wpływ na zachodzące w społeczeństwie procesy 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki 

K_W03 
fakty, wydarzenia, zjawiska i procesy prawne związane z 

administrowaniem i przedsiębiorczością, występujące w otaczającym 
go świecie 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W04 
przyczyny i związki występujące pomiędzy działaniami administracji i 

stosowanym prawem a wydarzeniami, zjawiskami i procesami w 
otaczającym go świecie 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki 
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K_W05 relacje zachodzące pomiędzy systemem prawa a innymi systemami 
społecznymi (kulturowy, ekonomicznym, politycznym) P7S_WG Zakres i głębia 

K_W06 związki wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych z funkcjonowaniem 
państwa 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki 

K_W07 pojęcia, konstrukcje i instrumenty z zakresu prawa administracyjnego 
oraz procedury administracyjne P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 procesy i zasady stanowienia i stosowania prawa administracyjnego P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę administracji publicznej, w 
tym ich oddziaływania na przedsiębiorczość 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki 

K_W10 kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty w ramach wybranych przez 
siebie specjalizacji w obszarach administrowania sprawami publicznymi P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 główne teorie i trendy rozwojowe w zakresie modeli administrowania w 
Polsce i na świecie 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W12 
zasady metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań 

związanych z naukami społecznymi, w tym w szczególności z naukami 
prawnymi 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W13 zasady oraz instrumenty pozyskiwania i wykorzystywania informacji, w 
tym informacji publicznej P7S_WG Zakres i głębia 

K_W14 zasady ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, w 
szczególności w zakresie prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 korzystać ze źródeł wiedzy prawnej i prawniczej, związanych z prawem 
administracyjnym 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U02 identyfikować istotę złożonych problemów z wykorzystaniem wiedzy 
oraz metod i narzędzi z zakresu nauk prawnych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U03 
dokonywać pogłębionej analizy rozpoznanych problemów, dostrzegając 

ich szerszy kontekst historyczny, społeczny i kulturowy oraz 
formułować i testować hipotezy badawcze 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U04 
oceniać ryzyko związane z możliwymi działaniami (lub ich brakiem) 

administracji publicznej z zastosowaniem istniejących lub 
opracowanych metod i narzędzi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U05 zwięźle i zrozumiale prezentować efekty własnej pracy w kręgu osób 
niezwiązanych z administracją publiczną 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 

K_U06 prezentować własne poglądy i budować argumentację, w tym przy 
użyciu regulacji prawnych 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 

K_U07 posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 
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K_U08 kierować zespołem składającym się zarówno ze specjalistów z 
administracji, jak również grupami osób o różnych specjalnościach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U09 
być aktywnym, wartościowym i aktywnie współpracującym członkiem 
zespołu składającego się zarówno ze specjalistów z administracji, jak 

również grupy osób o różnych specjalnościach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U10 aktualizować i uzupełniać wiedzę w zakresie prawa administracyjnego 
P7S_UU Uczenie się / planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 

K_U11 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

K_U12 kształcić się samodzielnie w zakresie nowotworzonych i zmienianych 
regulacji prawnych 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny treści regulacji z zakresu prawa administracyjnego P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 krytycznej oceny treści aktów stosowania prawa, w tym przede 
wszystkim decyzji administracyjnych P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w zakresie prawa administracyjnego oraz 
korzystania z pomocy eksperckiej 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie objaśniania 
podstawowych instytucji prawa administracyjnego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 
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K_K05 
inspirowania i organizowania przedsięwzięć na rzecz środowiska 
społecznego, w tym przede wszystkim inicjatyw obywatelskich w 

ramach środowiska lokalnego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K06 
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym przede 
wszystkim w ramach inicjatyw obywatelskich – budżet obywatelski, 

referendum, wnioski i petycje 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K07 kreatywnego myślenia i przedsiębiorczego działania w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa i uwarunkowania lokalne 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K08 dalszego samodzielnego i zinstytucjonalizowanego rozwoju 
zawodowego w zmieniającym się społeczeństwie 

P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
 
4. Semestr dla kierunku Administracja 

 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 
4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia 
administracji 
publicznej w 
Polsce 

30        30 5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Historia administracji publicznej w Polsce” umożliwia studentom poznanie genezy administracji publicznej w 
naszym kraju i dostrzeżenie zachodzących w niej zmian na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poszczególne instytucje i 
procedury postępowania ewoluowały w związku z zachodzącymi zmianami ustrojowymi w Rzeczypospolitej Polskiej i 
koniecznością dopasowania struktury administracji do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Podczas zajęć 
prezentowana jest rola człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi na przestrzeni lat, wpływ obywatela na 
funkcjonowanie aparatu administracyjnego, fakty wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne związane z administrowaniem 
oraz ich związki z funkcjonowaniem państwa w przeszłości. Powyższe treści uzupełniane są o analizę głównych teorii w 
zakresie modeli administrowania w Polsce w ujęciu historycznym.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09, K_U02, K_U03 

Konstytucyjne 
zasady 
funkcjonowania 
administracji 
publicznej 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie roli 
obywatela w procesie administrowania sprawami publicznymi w ujęciu konstytucyjnym, dostrzeżenie związków pomiędzy 
normami konstytucyjnymi a innymi systemami społecznymi czy relacji występujących pomiędzy konstytucyjnymi prawami 
jednostek a działaniami administracji publicznej w Polsce. Powyższe treści uzupełniane są o pojęcia i konstrukcje związane z 
prawem do dobrej administracji oraz jego wpływu na procedury administracyjne. Ponadto prezentowane są zasady 
metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań związanych z prawem konstytucyjnym i obszarem administracji 
publicznej w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01 

Modele 
administracji 
publicznej w 
europejskiej 
przestrzeni 
prawnej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 
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Treści 
programowe  

Przedmiot „Modele administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
wpływu krajowych i międzynarodowych wydarzeń oraz procesów społecznych na kształtowanie się modeli administracji 
publicznej w państwach europejskich. Powyższe treści uzupełniane są o główne teorie i trendy rozwojowe w zakresie 
sposobu administrowania w Polsce i na świecie oraz przykładową strukturę administracji publicznej w wybranych krajach 
europejskich.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09, K_U01, K_U05, K_K01 

Instrumenty 
stosowania 
prawa (w tym 
technika 
legislacyjna) 

45        45 6 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Instrumenty stosowania prawa (w tym technika legislacyjna)” umożliwia studentom poznanie instrumentów 
stosowania prawa administracyjnego w Polsce i zrozumienie związków występujących pomiędzy stosowanymi prawnymi 
formami działania administracji, a wydarzeniami, zjawiskami i procesami zachodzącymi w otaczającym go świecie. Powyższe 
treści uzupełnianie są o niezbędną siatkę pojęciową z zakresu prawa administracyjnego, a także zasady metodologii i 
instrumenty stosowane w ramach badań związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W12, K_U01, K_K01, K_K06 

Procedury 
administracyjne 
w Polsce 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Procedury administracyjne w Polsce” umożliwia studentom poznanie kluczowych pojęć, konstrukcji i instrumentów 
z zakresu szczególnych procedur administracyjnych stosowanych w naszym kraju, niezbędnych dla ochrony podmiotów 
administrowanych przed ewentualnymi nadużyciami ze strony podmiotów administrujących. Powyższe treści uzupełniane są 
o analizę związków występujących pomiędzy procesem administrowania a kształtowaniem praw i obowiązków obywateli za 
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pomocą instrumentów o charakterze władczym. Ponadto przedstawiane są kluczowe ramy funkcjonowania aparatu 
administracyjnego w Polsce, przy użyciu najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i sądów powszechnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U0, K_K02 

Polityka 
budżetowa w 
sektorze 
publicznym 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Polityka budżetowa w sektorze publicznym” umożliwia studentom zapoznanie się z rolą człowieka i obywatela w 
procesie projektowania, tworzenia oraz zarządzania budżetami w sektorze finansów publicznych. Powyższe treści 
uzupełniane są o analizę związków występujących pomiędzy polityką budżetową a wydarzeniami, procesami i zjawiskami we 
współczesnym świecie. Ponadto w ramach przedmiotu prezentowane są również pojęcia i konstrukcje z zakresu prawa 
bankowego oraz ekonomiczne i polityczne uwarunkowania tworzenia procesu budżetowania.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_U01, K_K01, K_K07 

Obowiązki 
podmiotu 
zatrudniającego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Obowiązki podmiotu zatrudniającego” umożliwia studentom poznanie głównych ciężarów fiskalnych i 
niefiskalnych, nakładanych przez przepisy prawa na jednostki zatrudniające pracowników w ramach umów o pracę. 
Powyższe kwestie uzupełniane są o   teorie i trendy rozwojowe w zakresie modeli administrowania zasobami ludzkimi w 
Polsce i na świecie, a także zasady pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych pracowników.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W13, K_U01, K_U02, K_K02 

Świadczenia z 
systemu 
zabezpieczenia 
społecznego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego” pozwala studentom poznać i zrozumieć relacje zachodzące 
pomiędzy systemem zabezpieczenia społecznego a innymi systemami społecznymi, najważniejsze pojęcia i konstrukcje z 
zakresu zabezpieczenia społecznego, a także rolę podmiotu uprawnionego w ramach procesu administrowania sprawami 
zabezpieczenia społecznego. Prezentowane kwestie są uzupełniane o zasady metodologii i charakterystyczne instrumenty 
stosowane podczas badań naukowych nad systemami zabezpieczenia społecznego na świecie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_K01 

Instytucje 
ogólnego prawa 
daninowego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Instytucje ogólne prawa daninowego” pozwala studentom poznać i zrozumieć siatkę pojęciową i konstrukcje z 
zakresu prawa daninowego, wraz z przyczynami i związkami występującymi pomiędzy działaniami administracji podatkowej a 
wydarzeniami, zjawiskami i procesami społecznymi w otaczającym nas świecie. Tematy te są uzupełniane o podstawowe 
zasady funkcjonowania i ustrój krajowej administracji celno-skarbowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W09, K_U01, K_U04, K_K01 
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Podstawowe 
rodzaje umów w 
obrocie 
gospodarczym 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Podstawowe rodzaje umów w obrocie gospodarczym” umożliwia studentom zapoznanie się z najczęściej 
występującymi w obrocie handlowym typami umów zobowiązanianowych, a także ich specyficznymi wymaganiami dla 
wywoływania pełni zamierzonych skutków prawnych. Powyższe zagadnienia uzupełniane są o informacje związane z 
podstawowymi pojęciami i konstrukcjami prawa cywilnego (prawa zobowiązań), a ponadto prezentowany jest wpływ obrotu 
gospodarczego na bieżący proces administrowania w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02 

Bezpieczeństwo 
w administracji 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Bezpieczeństwo w administracji” umożliwia studentom poznać i zrozumieć najważniejsze zasady stanowienia i 
stosowania procedur bezpieczeństwa z obszaru administracji publicznej, w tym zasady ochrony i zarządzania gromadzonymi 
danymi oraz informacjami wrażliwymi, obejmującymi podmioty administrowane. Powyższe zagadnienia poszerzane są o 
tematy dotyczące przyczyn i związków występujących pomiędzy bezpieczeństwem działań administracji publicznej, a 
efektywnością jej działań, a ponadto analizowane są rozmaite wydarzenia, zjawiska i procesy społeczne, mające wpływ na 
bezpieczeństwo funkcjonowania aparatu administracyjnego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_K02 

Prawo 
międzynarodowe 
i europejskie 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 
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Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo międzynarodowe i europejskie” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie relacji zachodzących 
pomiędzy krajowym system prawnym a prawem międzynarodowym i europejskim, w tym podstawowe konstrukcje i 
instrumenty europejskiego prawa administracyjnego, wpływające na funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce. 
Powyższe treści programowe poszerzane są o informacje obejmujące zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę 
regulacyjnych organów administracji Unii Europejskiej, kluczowych dla krajowego i wspólnotowego obrotu gospodarczego.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_K02 

Podstawy 
postępowania 
przed sądami 
administracyjny
mi 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi” umożliwia przedstawienie studentom podstawowych 
założeń kontroli legalności działania administracji publicznej, sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne i 
Naczelny Sąd Administracyjny. Główny nacisk w trakcie zajęć położony jest na zasady ogólne postępowania 
sądowoaministracyjnego, co pozwala na przekrojową prezentację jego najważniejszych konstrukcji i zrozumienie procedury 
kontroli legalności i jej ewentualnych skutków dla aparatu administracyjnego i podmiotów administrowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_K02, K_K03 

Dostęp do 
informacji 
publicznej i 
ochrona danych 
osobowych 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 
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Treści 
programowe  

Przedmiot „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
procesów obejmujących administrowanie gromadzonymi danymi osobowymi (ochrona danych osobowych), a także zasad i 
instrumentów pozyskiwania i wykorzystywania informacji publicznej (dostęp do informacji publicznej). Podczas zajęć 
analizowane są przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych, wskazujące na szeroką interpretację pojęcia informacji 
publicznej i ich wpływ na codzienne funkcjonowania jednostek zaliczanych do aparatu administracyjnego państwa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_U01, K_U10, K_K04, K_K05, K_K07 

Planowanie 
strategiczne w 
administracji 
publicznej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Planowanie strategiczne w administracji publicznej” umożliwia studentom zapoznanie się z rolą obywateli w 
procesie planowania strategicznego w administracji publicznej i jego znaczenie dla funkcjonowania całości państwa. Podczas 
zajęć prezentowane są główne teorie i trendy rozwojowe w obszarze planowania strategicznego, a także zasady 
pozyskiwania i wykorzystywania informacji na potrzeby tworzenia wieloletnich planów strategicznych i polityk 
administracyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K06 

Kontrola 
wewnętrzna i 
zewnętrzna w 
administracji 
publicznej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w administracji publicznej” umożliwia studentom poznanie rodzajów i typów 
kontroli, która może być sprawowana nad poszczególnymi podmiotami aparatu administracyjnego państwa, w tym 
charakterystycznych zasad dokonywania oceny. Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące sprawowania 
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kontroli wewnętrznej (sprawowanej przez podmioty będące częścią aparatu administracyjnego), zewnętrznej (sprawowanej 
przez podmioty niebędące częścią aparatu administracyjnego), państwowej (wykonywanej przez podmioty publiczne), 
prywatnej (wykonywanej przez podmioty niepubliczne), zawodowej (realizowanej przez wyspecjalizowane jednostki 
kontrolujące) i społecznej (realizowanej zazwyczaj ad hoc przez obywateli, ich stowarzyszenia lub podmioty o charakterze 
fundacyjnym).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02, K_U06, K_K02 

Szkolenie: BHP 
(jeżeli wcześniej 
nie realizowane) 

      4  4 0,5 zaliczenie online   

Treści 
programowe  

Szkolenie BHP obejmuje treści związane z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasady prawidłowego 
funkcjonowania i postępowania podczas zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Warszawski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Szkolenie: 
Podstawy 
ochrony 
własności 
intelektualnej 
(jeżeli wcześniej 
nie realizowane) 

      4  4 0,5 zaliczenie online   

Treści 
programowe  

Szkolenie „Podstawy ochrony własności intelektualnej” umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie kluczowych zasad 
i najważniejszych przepisów dotyczących poszanowania oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej. Szkolenie ma na 
celu ponadto  poznanie prawnych środków ochrony i zabezpieczenia własnych utworów w rozumieniu przepisów m.in. prawa 
autorskiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym i letnim): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym i letnim): 412 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Gospodarka 
finansowa 
jednostek 
sektora finansów 
publicznych  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
głównych procesów prawny, związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi w ramach jednostek budżetowych 
szeroko rozumianego aparatu administracji publicznej. Prezentowane są tu zagadnienia obejmujące pojęcia, konstrukcje i 
instrumenty z zakresu wydatkowania i gromadzenia publicznych środków finansowych w oparciu o najważniejsze zasady 
prawa finansowego i nauk o zarządzaniu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U10, K_K02 



17 

 

Prawo 
podatkowe 
szczegółowe 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo podatkowe szczegółowe” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie zjawisk i procesów prawnych 
towarzyszących nakładaniu obciążeń podatkowych w Polsce, a także analizę najważniejszych pojęć i konstrukcji w ramach 
prawa podatkowego. Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia związane z podatkami dochodowymi (od osób fizycznych i 
osób prawnych), podatkiem VAT, podatkiem od nieruchomości oraz innymi świadczeniami i opłatami o charakterze lokalnym i 
krajowym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W10, K_U01, K_U10, K_K02 

Wydatki 
budżetowe i 
polityka 
wydatkowa 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Wydatki budżetowe i polityka wydatkowa” umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie najważniejszych 
zasad prawa budżetowego oraz poznanie roli obywatela w procesie wydatkowania i ograniczenia wydatkowania środków 
budżetowych w administracji publicznej. Zagadnienia prawne uzupełniane są o treści związane z dyscypliną finansów 
publicznych oraz najnowsze trendy rozwojowe w zakresie kształtowania polityki wydatkowej w ramach budżetu państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego, czy podmiotów korzystających ze środków publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Prawo zamówień́ 
publicznych w 
praktyce (analiza 
przypadków)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 
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Treści 
programowe 

Przedmiot „Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)” umożliwia studentom poznanie praktycznych 
zasad procesu przygotowywania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania zamówień publicznych w ramach trybów 
przewidzianych przez prawo zamówień publicznych. Podczas zajęć przeprowadzane są szczegółowe analizy przypadków, co 
pozwala na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania tego obszaru. Powyższe kwestie uzupełniane są od analizę roli 
urzędnika w procesie oceny ofert i realizacji projektów w ramach zamówień publicznych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U06, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03 

Kontrola 
finansowa i 
skarbowa 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontrola finansowa i skarbowa” umożliwia studentom zapoznanie się ze strukturą administracji celno-skarbowej w 
Polsce i zasadami przeprowadzania kontroli finansowej i skarbowej. Prezentowane są tu ponadto zasady pozyskiwania i 
wykorzystywania informacji otrzymanych na skutek przeprowadzonych czynności u podmiotów kontrolowanych. Analizie 
poddawane są również relacje zachodzące pomiędzy przeprowadzanymi kontrolami finansowymi i skarbowymi a ogólną 
zasadą budowania zaufania obywateli do państwa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W13, K_U01, K_U04, K_U10, K_K01 

Środki publiczne 
z funduszy 
unijnych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Środki publiczne z funduszy unijnych” umożliwia studentom poznanie najważniejszych zasad pozyskiwania, 
wydatkowania i rozliczania środków finansowych pochodzących z funduszów Unii Europejskiej, które stanowią cały czas 
najważniejsze źródło  finansowania lub wspierania inwestycji infrastrukturalnych, innowacyjności i przedsiębiorczości w 
Polsce. Szczegółowej analizie poddawana jest relacja zachodząca pomiędzy instytucją finansującą a podmiotami 
korzystającymi z udzielonego im wsparcia finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze nakładane na beneficjenta.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W12, K_U01, K_U02, K_U10, K_K05 

 

Planowanie i 
zagospodarowan
ie przestrzenne 
(w tym aspekty 
środowiskowe)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (w tym aspekty środowiskowe)” umożliwia studentom zapoznanie 
się z podstawowymi pojęciami, konstrukcjami i instytucjami przewidzianymi w ramach ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Powyższe kwestie, zgodnie z obowiązującą zasadą zrównoważonego rozwoju, 
uzupełniane są o aspekty środowiskowe, które muszą być uwzględniane i oceniane przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji 
mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalne w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W10, K_U01, K_U10, K_K01, K_K02 

 

Praktyczne 
aspekty procesu 
budowlanego 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Praktyczne aspekty procesu budowlanego” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie zasad i przepisów 
związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym w Polsce – od momentu planowania i projektowania inwestycji, do jej 
realizacji finalnego oddawanie do użytku. Powyższe kwestie uzupełniane są o pojęcia i instytucje związane z postępowaniem 
administracyjnym, w ramach którego udzielane są pozwolenia na przeprowadzenie całości procesu budowlanego. Dodatkowo 
poruszane są tematy relacji pomiędzy uregulowaniami prawa budowlanego a istnieniem ładu przestrzennego i 
urbanistycznego w Polsce.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W10, K_U01, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02 

Ocena projektów 
inwestycyjnych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Ocena projektów inwestycyjnych” umożliwia studentom zapoznanie się z kluczowymi pojęciami, konstrukcjami i 
instrumentami w zakresie oceny projektów inwestycyjnych pod kątem finansowym, środowiskowym i prawnym. 
Przedstawiane są tu praktyczne kwestie dotyczące stosowanych procedur, przetwarzania pozyskanych informacji (w tym 
ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa), a także zasady wyboru najlepszych projektów inwestycyjnych 
do finalnej realizacji. Jako uzupełnienie poruszane są kwestie wpływu różnych zdarzeń i systemów społecznych na ocenę 
projektów inwestycyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W13, K_W14, K_U01, K_U10, K_K02 

 

Prawne aspekty 
funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych 
(w tym 
sprawozdawczoś
ć́ i zarzadzanie)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (w tym sprawozdawczość i zarządzanie)” umożliwia 
studentom zapoznanie się z rolą człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi w ramach organizacji 
pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego) i jego wpływem na zachodzące w społeczeństwie procesy. 
Przedstawiane są tu kluczowe pojęcia i konstrukcje prawne związane z bieżącą działalnością organizacji pozarządowych, w 
szczególności obejmujące zasady sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) i podstawowe reguły dobrego i 
efektywnego zarządzania.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Elementy 
rachunkowości i 
opodatkowania 
organizacji 
pozarządowych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Elementy rachunkowości i opodatkowania organizacji pozarządowych” umożliwia studentom zapoznanie się z 
faktami, wydarzeniami i zjawiskami mającymi wpływ na powstanie obowiązku podatkowego po stronie organizacji 
pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. Powyższe zagadnienia uzupełniane są o kluczowe pojęcia i 
konstrukcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania sektora 
pozarządowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W10, K_W13, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Kontraktowanie 
zadań 
publicznych na 
rzecz organizacji 
pozarządowych  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontraktowanie zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych” umożliwia studentom poznanie i 
zrozumienie zjawisk oraz procesów prawnych, mających znaczenie dla przekazywania zadań z zakresu administracji 
publicznej na rzecz organizacji pozarządowych. Podczas zajęć analizowany jest wpływ powyższego działania na 
funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce, a także przedstawiane są najnowsze teorie i trendy rozwojowe w 
zakresie współdziałania sektora prywatnego z sektorem publicznym przy wykonywaniu zadań charakterystycznych dla 
administracji publicznej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01, K_K02 

 

Zatrudnienie 
cywilnoprawne i 
wolontariat 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie przyczyn oraz związków 
występujących pomiędzy działaniami administracji publicznej a obecnym kształtem rynku pracy. Analizowany jest wpływ 
bieżących wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych oraz regulacji prawnych na częstotliwość występowania 
pozapracowniczych form zatrudnienia i wolontariatu.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Płatnik w 
systemie 
ubezpieczenia 
społecznego 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie wpływu podmiotu 
zatrudniającego na proces realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego oraz związków między działaniami organu 
rentowego a sytuacją prawną i gospodarczą płatników składek. Powyższe tematy uzupełniane są o analizę najistotniejszych 
pojęć i konstrukcji prawnych związanych z etapem kumulacji uprawnień w ramach stosunku ubezpieczenia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_W13, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 
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Instytucje 
dialogu 
społecznego (w 
tym zbiorowe 
prawo pracy) 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie roli 
partnerów społecznych w procesie kształtowania rynku pracy oraz relacje zachodzące między prawem regulującym zasady 
funkcjonowania związków zawodowych, a strukturą rynku pracy w Polsce. Powyższe kwestie uzupełniane są o analizę 
kompetencji i znacznie Rady Dialogu Społecznego oraz zasad stanowienia i stosowania krajowych i międzynarodowych 
źródeł zbiorowego prawa pracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W08, K_U01, K_U02, K_U10, K_K03, K_K06 

 

Prawo 
urzędnicze 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo urzędnicze” umożliwia studentom zapoznanie się z najważniejszymi prawami i obowiązkami urzędników 
administracji publicznej w ramach nawiązanego stosunku urzędniczego. Podczas zajęć analizowane są zjawiska i procedury 
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej oraz zasady kształtowania programów 
motywacyjnych, ścieżek awansu oraz reguł wynagradzania w urzędach państwowych i samorządowych. Studenci poznają 
również zasady działania i strukturę korpusu służby cywilnej w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01 

 

Służbowe 
stosunki 
zatrudnienia 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 
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Treści 
programowe  

Przedmiot „Służbowe stosunki zatrudnienia” umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy, dotyczącej praw i 
obowiązków funkcjonariuszy krajowych służb mundurowych, a także poznanie struktury organizacyjnej i ustroju służb 
mundurowych w Polsce. Powyższe treści uzupełniane są o najważniejsze zasady funkcjonowania danego stosunku 
służbowego i analizę zakresu teorii podległości w ramach obowiązującego stosunku służbowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Instrumenty 
rynku pracy 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Instrumenty rynku pracy” umożliwia studentom poznanie zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i 
inncy podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju rynku pracy. Powyższe treści uzupełniane są o analizę 
konstrukcji poszczególnych świadczeń i innych instrumentów rynku prac, a także sposobu ich wykorzystywania w zależności 
od aktualnych wydarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w krajowej gospodarce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, _W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

 

Wykłady 
specjalizacyjne1 

15        15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Wykłady specjalizacyjne pozwalają studentom na pozyskanie specjalistycznej wiedzy w wąskim obszarze tematycznym, 
wybranym zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami studentów. Lista oferowanych wykładów specjalizacyjnych jest listą 
otwartą, podlegającą corocznej aktualizacji ze względu na zmiany i potrzeby wynikające z ewoluującego otoczenia społeczno-
gospodarczego. 

                                                           
1 Zgodnie z wieloletnią praktyką na WPIA UW lista wykładów specjalizacyjnych nie jest elementem programu studiów, ponieważ oferta w tym zakresie jest 
elastycznie kształtowana w zależności od preferencji studentów oraz czynników rynkowych. Student wybiera trzy przedmioty specjalizacyjne na II roku studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W12, K_U01, K_U02, K_U10, K_U11, K_K03, K_K07 

Wykład 
ogólnouniwersyt
ecki 

30        30 4 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Wykłady ogólnouniwersyteckie pozwalają studentom na poszerzenie ich wiedzy o tematy wykraczające najczęściej poza 
podstawową dziedzinę, w której prowadzony jest realizowany przez nich kierunek studiów. Ze względu na stale ewoluujące 
otoczenie społeczno-gospodarcze, naturalnym uzupełnieniem dla obszaru społecznego są zarówno przedmioty 
humanistyczne, jak i przedmioty zaliczane do obszaru nauk ścisłych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z przedstawionymi przez jednostkę prowadzącą 

Seminarium 
magisterskie 

  60      60 7 zaliczenie + 
praca 
magisterska 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Seminarium magisterskie pozwala studentom na pogłębianie wiedzy w zakresie wybranym do opracowania w 
przygotowywanej pracy magisterskiej.  Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych 
umożliwiają poznanie i skuteczne wykorzystanie podstawowych metod badawczych, sposobów wnioskowań prawniczych 
oraz baz informacji prawnej. Zajęcia te przygotowują również studentów do obrony pracy magisterskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W12, K_U01, K_U11, K_U12, K_K01, K_K08 

Przygotowanie 
egzaminu 
magisterskiego 

 
 

NIE DOTYCZY 

18  
 
NIE DOTYCZY 

B  
 

NIE DOTYCZY 
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oraz pracy 
magisterskiej 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym i letnim): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym i letnim): 513 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 925 
 
 

Moduły zajęć do wyboru: 
 

bloki KIERUNKOWE (K) 
 –na I roku student wybiera jeden z czterech bloków kierunkowych i realizuje ten blok na II roku2 

symbol nazwa 
l. 

godz. 
wykład 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego litera „B” 
K1a Gospodarka finansowa jednostek 

sektora finansów publicznych  
21 egzamin 4 B 

K2a Prawo podatkowe szczegółowe 21 egzamin 4 B 
K3a Wydatki budżetowe i polityka 

wydatkowa 
21 egzamin 4 B 

K4ab Prawo zamówień publicznych w 
praktyce (analiza przypadków)  

21 egzamin 4 B 

                                                           
2Do wyboru jeden z czterech bloków kierunkowych:  
- „Polityka finansowa” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „a”); 
- „Polityka inwestycyjna” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „b”); 
- „Administrowanie organizacjami pozarządowymi” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „c”); 
- „Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „d”). 
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K5ab Kontrola finansowa i skarbowa 21 egzamin 4 B 
K6ab Środki publiczne z funduszy 

unijnych 
21 egzamin 4 B 

K7b Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne (w tym aspekty 
środowiskowe) 

21 egzamin 4 B 

K8b Praktyczne aspekty procesu 
budowlanego (analiza przypadków) 

21 egzamin 4 B 

K9b Ocena projektów inwestycyjnych 21 egzamin 4 B 
K10c Prawne aspekty funkcjonowania 

organizacji pozarządowych (w tym 
sprawozdawczość i zarządzanie) 

21 egzamin 4 B 

K11c Elementy rachunkowości i 
opodatkowania organizacji 
pozarządowych 

21 egzamin 4 B 

K12c Kontraktowanie zadań publicznych 
na rzecz organizacji pozarządowych 

21 egzamin 4 B 

K13cd Zatrudnienie cywilnoprawne i 
wolontariat 

21 egzamin 4 B 

K14cd Płatnik w systemie ubezpieczenia 
społecznego 

21 egzamin 4 B 

K15cd Instytucje dialogu społecznego (w 
tym zbiorowe prawo pracy) 

21 egzamin 4 B 

K16d Prawo urzędnicze 21 egzamin 4 B 
K17d Służbowe stosunki zatrudnienia 21 egzamin 4 B 
K18d Instrumenty rynku pracy 21 egzamin 4 B 
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przedmioty SPECJALIZACYJNE (S) 

 – student wybiera co najmniej trzy przedmioty specjalizacyjne 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego litera „B” 
S Przedmiot specjalizacyjny3 15 ocena ciągła 2 B 

 
 

Inne (I) 
- obowiązkowe dla każdego studenta 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego literka „B” 
I1 Przedmiot ogólnouniwersytecki do 

wyboru 30 zaliczenie 5 B 
I2 Seminarium magisterskie 

60 Praca 
magisterska 7 B 

I3 Przygotowanie egzaminu 
magisterskiego oraz przygotowanie 
pracy magisterskiej 

Nie dotyczy Nie dotyczy 18 B 

I4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
(BHP)4 4 Zaliczenie 

online 0,5 B 

                                                           
3Oferta przedmiotów specjalizacyjnych nie jest ujęta w programie, ponieważ będzie elastycznie dostosowywana do zmian 
zapotrzebowania. W ofercie znajdzie się co najmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim na poziomie B2+. 
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I5 Podstawy ochrony własności 
intelektualnej (POWI)4 4 Zaliczenie 

online 0,5 B 

 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4 Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia nr 6 z dnia 13 styczni 2017 r. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przedmiotów 
przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów (Monitor UW z 2017 r., poz. 9) przedmioty BHP i 
POWI zaliczają się puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne Maksymalnie ~ 95% 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie i inne 
realizowane poza WPIA UW 

Różne Minimalnie ~ 5% 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0421 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 42 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

101 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

113 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

Nauki prawne 100% Nauki prawne  

    
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Administracja 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 znaczenie i miejsce nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje 
do innych nauk P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 rolę człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi i jego 
wpływ na zachodzące w społeczeństwie procesy 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

 

K_W03 
fakty, wydarzenia, zjawiska i procesy prawne związane z 

administrowaniem i przedsiębiorczością, występujące w otaczającym 
go świecie 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W04 
przyczyny i związki występujące pomiędzy działaniami administracji i 

stosowanym prawem a wydarzeniami, zjawiskami i procesami w 
otaczającym go świecie 

 

P7S_WG Zakres i głębia 
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P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W05 relacje zachodzące pomiędzy systemem prawa a innymi systemami 
społecznymi (kulturowy, ekonomicznym, politycznym) P7S_WG Zakres i głębia 

K_W06 związki wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych z funkcjonowaniem 
państwa 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W07 pojęcia, konstrukcje i instrumenty z zakresu prawa administracyjnego 
oraz procedury administracyjne P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 procesy i zasady stanowienia i stosowania prawa administracyjnego P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę administracji publicznej, w 
tym ich oddziaływania na przedsiębiorczość 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W10 kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty w ramach wybranych przez 
siebie specjalizacji w obszarach administrowania sprawami publicznymi P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 główne teorie i trendy rozwojowe w zakresie modeli administrowania w 
Polsce i na świecie 

P7S_WG Zakres i głębia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W12 
zasady metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań 

związanych z naukami społecznymi, w tym w szczególności z naukami 
prawnymi 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W13 zasady oraz instrumenty pozyskiwania i wykorzystywania informacji, w 
tym informacji publicznej P7S_WG Zakres i głębia 

K_W14 zasady ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, w 
szczególności w zakresie prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 korzystać ze źródeł wiedzy prawnej i prawniczej, związanych z prawem 
administracyjnym 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U02 identyfikować istotę złożonych problemów z wykorzystaniem wiedzy 
oraz metod i narzędzi z zakresu nauk prawnych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U03 
dokonywać pogłębionej analizy rozpoznanych problemów, dostrzegając 

ich szerszy kontekst historyczny, społeczny i kulturowy oraz 
formułować i testować hipotezy badawcze 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U04 
oceniać ryzyko związane z możliwymi działaniami (lub ich brakiem) 

administracji publicznej z zastosowaniem istniejących lub 
opracowanych metod i narzędzi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U05 zwięźle i zrozumiale prezentować efekty własnej pracy w kręgu osób 
niezwiązanych z administracją publiczną 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 

K_U06 prezentować własne poglądy i budować argumentację, w tym przy 
użyciu regulacji prawnych 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 

K_U07 posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 
K_U08 kierować zespołem składającym się zarówno ze specjalistów z P7S_UO Organizacja pracy / 
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administracji, jak również grupami osób o różnych specjalnościach planowanie i praca zespołowa 

K_U09 
być aktywnym, wartościowym i aktywnie współpracującym członkiem 
zespołu składającego się zarówno ze specjalistów z administracji, jak 

również grupy osób o różnych specjalnościach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U10 aktualizować i uzupełniać wiedzę w zakresie prawa administracyjnego 
P7S_UU Uczenie się / planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 

K_U11 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

K_U12 kształcić się samodzielnie w zakresie nowotworzonych i zmienianych 
regulacji prawnych 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny treści regulacji z zakresu prawa administracyjnego P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 krytycznej oceny treści aktów stosowania prawa, w tym przede 
wszystkim decyzji administracyjnych P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w zakresie prawa administracyjnego oraz 
korzystania z pomocy eksperckiej 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie objaśniania 
podstawowych instytucji prawa administracyjnego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K05 
inspirowania i organizowania przedsięwzięć na rzecz środowiska 
społecznego, w tym przede wszystkim inicjatyw obywatelskich w 

ramach środowiska lokalnego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 
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K_K06 
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym przede 
wszystkim w ramach inicjatyw obywatelskich – budżet obywatelski, 

referendum, wnioski i petycje 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K07 kreatywnego myślenia i przedsiębiorczego działania w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa i uwarunkowania lokalne 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K08 dalszego samodzielnego i zinstytucjonalizowanego rozwoju 
zawodowego w zmieniającym się społeczeństwie 

P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku Administracja 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia 
administracji 
publicznej w 
Polsce 

30        30 5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Historia administracji publicznej w Polsce” umożliwia studentom poznanie genezy administracji publicznej w 
naszym kraju i dostrzeżenie zachodzących w niej zmian na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poszczególne instytucje i 
procedury postępowania ewoluowały w związku z zachodzącymi zmianami ustrojowymi w Rzeczypospolitej Polskiej i 
koniecznością dopasowania struktury administracji do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Podczas zajęć 
prezentowana jest rola człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi na przestrzeni lat, wpływ obywatela na 
funkcjonowanie aparatu administracyjnego, fakty wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne związane z administrowaniem 
oraz ich związki z funkcjonowaniem państwa w przeszłości. Powyższe treści uzupełniane są o analizę głównych teorii w 
zakresie modeli administrowania w Polsce w ujęciu historycznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09, K_U02, K_U03 

Konstytucyjne 
zasady 
funkcjonowania 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 
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administracji 
publicznej 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Konstytucyjne zasady funkcjonowania administracji publicznej” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie roli 
obywatela w procesie administrowania sprawami publicznymi w ujęciu konstytucyjnym, dostrzeżenie związków pomiędzy 
normami konstytucyjnymi a innymi systemami społecznymi czy relacji występujących pomiędzy konstytucyjnymi prawami 
jednostek a działaniami administracji publicznej w Polsce. Powyższe treści uzupełniane są o pojęcia i konstrukcje związane z 
prawem do dobrej administracji oraz jego wpływu na procedury administracyjne. Ponadto prezentowane są zasady 
metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań związanych z prawem konstytucyjnym i obszarem administracji 
publicznej w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01 

Modele 
administracji 
publicznej w 
europejskiej 
przestrzeni 
prawnej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Modele administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
wpływu krajowych i międzynarodowych wydarzeń oraz procesów społecznych na kształtowanie się modeli administracji 
publicznej w państwach europejskich. Powyższe treści uzupełniane są o główne teorie i trendy rozwojowe w zakresie 
sposobu administrowania w Polsce i na świecie oraz przykładową strukturę administracji publicznej w wybranych krajach 
europejskich.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09, K_U01, K_U05, K_K01 
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Instrumenty 
stosowania 
prawa (w tym 
technika 
legislacyjna) 

45        45 6 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Instrumenty stosowania prawa (w tym technika legislacyjna)” umożliwia studentom poznanie instrumentów 
stosowania prawa administracyjnego w Polsce i zrozumienie związków występujących pomiędzy stosowanymi prawnymi 
formami działania administracji, a wydarzeniami, zjawiskami i procesami zachodzącymi w otaczającym go świecie. Powyższe 
treści uzupełnianie są o niezbędną siatkę pojęciową z zakresu prawa administracyjnego, a także zasady metodologii i 
instrumenty stosowane w ramach badań związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W12, K_U01, K_K01, K_K06 

Procedury 
administracyjne 
w Polsce 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Procedury administracyjne w Polsce” umożliwia studentom poznanie kluczowych pojęć, konstrukcji i instrumentów 
z zakresu szczególnych procedur administracyjnych stosowanych w naszym kraju, niezbędnych dla ochrony podmiotów 
administrowanych przed ewentualnymi nadużyciami ze strony podmiotów administrujących. Powyższe treści uzupełniane są 
o analizę związków występujących pomiędzy procesem administrowania a kształtowaniem praw i obowiązków obywateli za 
pomocą instrumentów o charakterze władczym. Ponadto przedstawiane są kluczowe ramy funkcjonowania aparatu 
administracyjnego w Polsce, przy użyciu najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i sądów powszechnych.  

 
 
 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U0, K_K02 
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Polityka 
budżetowa w 
sektorze 
publicznym 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Polityka budżetowa w sektorze publicznym” umożliwia studentom zapoznanie się z rolą człowieka i obywatela w 
procesie projektowania, tworzenia oraz zarządzania budżetami w sektorze finansów publicznych. Powyższe treści 
uzupełniane są o analizę związków występujących pomiędzy polityką budżetową a wydarzeniami, procesami i zjawiskami we 
współczesnym świecie. Ponadto w ramach przedmiotu prezentowane są również pojęcia i konstrukcje z zakresu prawa 
bankowego oraz ekonomiczne i polityczne uwarunkowania tworzenia procesu budżetowania.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_U01, K_K01, K_K07 

Obowiązki 
podmiotu 
zatrudniającego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Obowiązki podmiotu zatrudniającego” umożliwia studentom poznanie głównych ciężarów fiskalnych i 
niefiskalnych, nakładanych przez przepisy prawa na jednostki zatrudniające pracowników w ramach umów o pracę. 
Powyższe kwestie uzupełniane są o   teorie i trendy rozwojowe w zakresie modeli administrowania zasobami ludzkimi w 
Polsce i na świecie, a także zasady pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych pracowników.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W13, K_U01, K_U02, K_K02 

Świadczenia z 
systemu 
zabezpieczenia 
społecznego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 
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Treści 
programowe  

Przedmiot „Świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego” pozwala studentom poznać i zrozumieć relacje zachodzące 
pomiędzy systemem zabezpieczenia społecznego a innymi systemami społecznymi, najważniejsze pojęcia i konstrukcje z 
zakresu zabezpieczenia społecznego, a także rolę podmiotu uprawnionego w ramach procesu administrowania sprawami 
zabezpieczenia społecznego. Prezentowane kwestie są uzupełniane o zasady metodologii i charakterystyczne instrumenty 
stosowane podczas badań naukowych nad systemami zabezpieczenia społecznego na świecie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_K01 

Instytucje 
ogólnego prawa 
daninowego 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Instytucje ogólne prawa daninowego” pozwala studentom poznać i zrozumieć siatkę pojęciową i konstrukcje z 
zakresu prawa daninowego, wraz z przyczynami i związkami występującymi pomiędzy działaniami administracji podatkowej a 
wydarzeniami, zjawiskami i procesami społecznymi w otaczającym nas świecie. Tematy te są uzupełniane o podstawowe 
zasady funkcjonowania i ustrój krajowej administracji celno-skarbowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W09, K_U01, K_U04, K_K01 

Podstawowe 
rodzaje umów w 
obrocie 
gospodarczym 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Podstawowe rodzaje umów w obrocie gospodarczym” umożliwia studentom zapoznanie się z najczęściej 
występującymi w obrocie handlowym typami umów zobowiązanianowych, a także ich specyficznymi wymaganiami dla 
wywoływania pełni zamierzonych skutków prawnych. Powyższe zagadnienia uzupełniane są o informacje związane z 
podstawowymi pojęciami i konstrukcjami prawa cywilnego (prawa zobowiązań), a ponadto prezentowany jest wpływ obrotu 
gospodarczego na bieżący proces administrowania w Polsce.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02 

Bezpieczeństwo 
w administracji 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Bezpieczeństwo w administracji” umożliwia studentom poznać i zrozumieć najważniejsze zasady stanowienia i 
stosowania procedur bezpieczeństwa z obszaru administracji publicznej, w tym zasady ochrony i zarządzania gromadzonymi 
danymi oraz informacjami wrażliwymi, obejmującymi podmioty administrowane. Powyższe zagadnienia poszerzane są o 
tematy dotyczące przyczyn i związków występujących pomiędzy bezpieczeństwem działań administracji publicznej, a 
efektywnością jej działań, a ponadto analizowane są rozmaite wydarzenia, zjawiska i procesy społeczne, mające wpływ na 
bezpieczeństwo funkcjonowania aparatu administracyjnego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_K02 

Prawo 
międzynarodowe 
i europejskie 

30        30 4,5 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo międzynarodowe i europejskie” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie relacji zachodzących 
pomiędzy krajowym system prawnym a prawem międzynarodowym i europejskim, w tym podstawowe konstrukcje i 
instrumenty europejskiego prawa administracyjnego, wpływające na funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce. 
Powyższe treści programowe poszerzane są o informacje obejmujące zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę 
regulacyjnych organów administracji Unii Europejskiej, kluczowych dla krajowego i wspólnotowego obrotu gospodarczego.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_K02 
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Podstawy 
postępowania 
przed sądami 
administracyjny
mi 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi” umożliwia przedstawienie studentom podstawowych 
założeń kontroli legalności działania administracji publicznej, sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne i 
Naczelny Sąd Administracyjny. Główny nacisk w trakcie zajęć położony jest na zasady ogólne postępowania 
sądowoaministracyjnego, co pozwala na przekrojową prezentację jego najważniejszych konstrukcji i zrozumienie procedury 
kontroli legalności i jej ewentualnych skutków dla aparatu administracyjnego i podmiotów administrowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_K02, K_K03 

Dostęp do 
informacji 
publicznej i 
ochrona danych 
osobowych 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
procesów obejmujących administrowanie gromadzonymi danymi osobowymi (ochrona danych osobowych), a także zasad i 
instrumentów pozyskiwania i wykorzystywania informacji publicznej (dostęp do informacji publicznej). Podczas zajęć 
analizowane są przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych, wskazujące na szeroką interpretację pojęcia informacji 
publicznej i ich wpływ na codzienne funkcjonowania jednostek zaliczanych do aparatu administracyjnego państwa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_U01, K_U10, K_K04, K_K05, K_K07 
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Planowanie 
strategiczne w 
administracji 
publicznej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Planowanie strategiczne w administracji publicznej” umożliwia studentom zapoznanie się z rolą obywateli w 
procesie planowania strategicznego w administracji publicznej i jego znaczenie dla funkcjonowania całości państwa. Podczas 
zajęć prezentowane są główne teorie i trendy rozwojowe w obszarze planowania strategicznego, a także zasady 
pozyskiwania i wykorzystywania informacji na potrzeby tworzenia wieloletnich planów strategicznych i polityk 
administracyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K06 

Kontrola 
wewnętrzna i 
zewnętrzna w 
administracji 
publicznej 

 15       15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w administracji publicznej” umożliwia studentom poznanie rodzajów i typów 
kontroli, która może być sprawowana nad poszczególnymi podmiotami aparatu administracyjnego państwa, w tym 
charakterystycznych zasad dokonywania oceny. Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące sprawowania 
kontroli wewnętrznej (sprawowanej przez podmioty będące częścią aparatu administracyjnego), zewnętrznej (sprawowanej 
przez podmioty niebędące częścią aparatu administracyjnego), państwowej (wykonywanej przez podmioty publiczne), 
prywatnej (wykonywanej przez podmioty niepubliczne), zawodowej (realizowanej przez wyspecjalizowane jednostki 
kontrolujące) i społecznej (realizowanej zazwyczaj ad hoc przez obywateli, ich stowarzyszenia lub podmioty o charakterze 
fundacyjnym).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02, K_U06, K_K02 
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Szkolenie: BHP 
(jeżeli wcześniej 
nie realizowane) 

      4  4 0,5 zaliczenie online   

Treści 
programowe  

Szkolenie BHP obejmuje treści związane z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasady prawidłowego 
funkcjonowania i postępowania podczas zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Warszawski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Szkolenie: 
Podstawy 
ochrony 
własności 
intelektualnej 
(jeżeli wcześniej 
nie realizowane) 

      4  4 0,5 zaliczenie online   

Treści 
programowe  

Szkolenie „Podstawy ochrony własności intelektualnej” umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie kluczowych zasad 
i najważniejszych przepisów dotyczących poszanowania oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej. Szkolenie ma na 
celu ponadto  poznanie prawnych środków ochrony i zabezpieczenia własnych utworów w rozumieniu przepisów m.in. prawa 
autorskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym i letnim): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym i letnim): 412 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Gospodarka 
finansowa 
jednostek 
sektora finansów 
publicznych  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie 
głównych procesów prawny, związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi w ramach jednostek budżetowych 
szeroko rozumianego aparatu administracji publicznej. Prezentowane są tu zagadnienia obejmujące pojęcia, konstrukcje i 
instrumenty z zakresu wydatkowania i gromadzenia publicznych środków finansowych w oparciu o najważniejsze zasady 
prawa finansowego i nauk o zarządzaniu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U10, K_K02 

Prawo 
podatkowe 
szczegółowe 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo podatkowe szczegółowe” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie zjawisk i procesów prawnych 
towarzyszących nakładaniu obciążeń podatkowych w Polsce, a także analizę najważniejszych pojęć i konstrukcji w ramach 
prawa podatkowego. Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia związane z podatkami dochodowymi (od osób fizycznych i 
osób prawnych), podatkiem VAT, podatkiem od nieruchomości oraz innymi świadczeniami i opłatami o charakterze lokalnym i 
krajowym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W03, K_W06, K_W10, K_U01, K_U10, K_K02 
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studiów 

Wydatki 
budżetowe i 
polityka 
wydatkowa 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Wydatki budżetowe i polityka wydatkowa” umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie najważniejszych 
zasad prawa budżetowego oraz poznanie roli obywatela w procesie wydatkowania i ograniczenia wydatkowania środków 
budżetowych w administracji publicznej. Zagadnienia prawne uzupełniane są o treści związane z dyscypliną finansów 
publicznych oraz najnowsze trendy rozwojowe w zakresie kształtowania polityki wydatkowej w ramach budżetu państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego, czy podmiotów korzystających ze środków publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Prawo zamówień́ 
publicznych w 
praktyce (analiza 
przypadków)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 
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Treści 
programowe 

Przedmiot „Prawo zamówień publicznych w praktyce (analiza przypadków)” umożliwia studentom poznanie praktycznych 
zasad procesu przygotowywania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania zamówień publicznych w ramach trybów 
przewidzianych przez prawo zamówień publicznych. Podczas zajęć przeprowadzane są szczegółowe analizy przypadków, co 
pozwala na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania tego obszaru. Powyższe kwestie uzupełniane są od analizę roli 
urzędnika w procesie oceny ofert i realizacji projektów w ramach zamówień publicznych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U06, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03 

Kontrola 
finansowa i 
skarbowa 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontrola finansowa i skarbowa” umożliwia studentom zapoznanie się ze strukturą administracji celno-skarbowej w 
Polsce i zasadami przeprowadzania kontroli finansowej i skarbowej. Prezentowane są tu ponadto zasady pozyskiwania i 
wykorzystywania informacji otrzymanych na skutek przeprowadzonych czynności u podmiotów kontrolowanych. Analizie 
poddawane są również relacje zachodzące pomiędzy przeprowadzanymi kontrolami finansowymi i skarbowymi a ogólną 
zasadą budowania zaufania obywateli do państwa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W13, K_U01, K_U04, K_U10, K_K01 

Środki publiczne 
z funduszy 
unijnych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Środki publiczne z funduszy unijnych” umożliwia studentom poznanie najważniejszych zasad pozyskiwania, 
wydatkowania i rozliczania środków finansowych pochodzących z funduszów Unii Europejskiej, które stanowią cały czas 
najważniejsze źródło  finansowania lub wspierania inwestycji infrastrukturalnych, innowacyjności i przedsiębiorczości w 
Polsce. Szczegółowej analizie poddawana jest relacja zachodząca pomiędzy instytucją finansującą a podmiotami 
korzystającymi z udzielonego im wsparcia finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze nakładane na beneficjenta.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W12, K_U01, K_U02, K_U10, K_K05 

 

Planowanie i 
zagospodarowan
ie przestrzenne 
(w tym aspekty 
środowiskowe)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (w tym aspekty środowiskowe)” umożliwia studentom zapoznanie 
się z podstawowymi pojęciami, konstrukcjami i instytucjami przewidzianymi w ramach ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Powyższe kwestie, zgodnie z obowiązującą zasadą zrównoważonego rozwoju, 
uzupełniane są o aspekty środowiskowe, które muszą być uwzględniane i oceniane przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji 
mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalne w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W10, K_U01, K_U10, K_K01, K_K02 

 

Praktyczne 
aspekty procesu 
budowlanego 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Praktyczne aspekty procesu budowlanego” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie zasad i przepisów 
związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym w Polsce – od momentu planowania i projektowania inwestycji, do jej 
realizacji finalnego oddawanie do użytku. Powyższe kwestie uzupełniane są o pojęcia i instytucje związane z postępowaniem 
administracyjnym, w ramach którego udzielane są pozwolenia na przeprowadzenie całości procesu budowlanego. Dodatkowo 
poruszane są tematy relacji pomiędzy uregulowaniami prawa budowlanego a istnieniem ładu przestrzennego i 
urbanistycznego w Polsce.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W10, K_U01, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02 

Ocena projektów 
inwestycyjnych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Ocena projektów inwestycyjnych” umożliwia studentom zapoznanie się z kluczowymi pojęciami, konstrukcjami i 
instrumentami w zakresie oceny projektów inwestycyjnych pod kątem finansowym, środowiskowym i prawnym. 
Przedstawiane są tu praktyczne kwestie dotyczące stosowanych procedur, przetwarzania pozyskanych informacji (w tym 
ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa), a także zasady wyboru najlepszych projektów inwestycyjnych 
do finalnej realizacji. Jako uzupełnienie poruszane są kwestie wpływu różnych zdarzeń i systemów społecznych na ocenę 
projektów inwestycyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W13, K_W14, K_U01, K_U10, K_K02 

 

Prawne aspekty 
funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych 
(w tym 
sprawozdawczoś
ć́ i zarzadzanie)  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (w tym sprawozdawczość i zarządzanie)” umożliwia 
studentom zapoznanie się z rolą człowieka w procesie administrowania sprawami publicznymi w ramach organizacji 
pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego) i jego wpływem na zachodzące w społeczeństwie procesy. 
Przedstawiane są tu kluczowe pojęcia i konstrukcje prawne związane z bieżącą działalnością organizacji pozarządowych, w 
szczególności obejmujące zasady sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) i podstawowe reguły dobrego i 
efektywnego zarządzania.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Elementy 
rachunkowości i 
opodatkowania 
organizacji 
pozarządowych 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Przedmiot „Elementy rachunkowości i opodatkowania organizacji pozarządowych” umożliwia studentom zapoznanie się z 
faktami, wydarzeniami i zjawiskami mającymi wpływ na powstanie obowiązku podatkowego po stronie organizacji 
pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. Powyższe zagadnienia uzupełniane są o kluczowe pojęcia i 
konstrukcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania sektora 
pozarządowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W10, K_W13, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Kontraktowanie 
zadań 
publicznych na 
rzecz organizacji 
pozarządowych  

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Kontraktowanie zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych” umożliwia studentom poznanie i 
zrozumienie zjawisk oraz procesów prawnych, mających znaczenie dla przekazywania zadań z zakresu administracji 
publicznej na rzecz organizacji pozarządowych. Podczas zajęć analizowany jest wpływ powyższego działania na 
funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce, a także przedstawiane są najnowsze teorie i trendy rozwojowe w 
zakresie współdziałania sektora prywatnego z sektorem publicznym przy wykonywaniu zadań charakterystycznych dla 
administracji publicznej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01, K_K02 

 

Zatrudnienie 
cywilnoprawne i 
wolontariat 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Zatrudnienie cywilnoprawne i wolontariat” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie przyczyn oraz związków 
występujących pomiędzy działaniami administracji publicznej a obecnym kształtem rynku pracy. Analizowany jest wpływ 
bieżących wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych oraz regulacji prawnych na częstotliwość występowania 
pozapracowniczych form zatrudnienia i wolontariatu.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Płatnik w 
systemie 
ubezpieczenia 
społecznego 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie wpływu podmiotu 
zatrudniającego na proces realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego oraz związków między działaniami organu 
rentowego a sytuacją prawną i gospodarczą płatników składek. Powyższe tematy uzupełniane są o analizę najistotniejszych 
pojęć i konstrukcji prawnych związanych z etapem kumulacji uprawnień w ramach stosunku ubezpieczenia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_W13, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Instytucje 
dialogu 
społecznego (w 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 



23 

tym zbiorowe 
prawo pracy) 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Instytucje dialogu społecznego (w tym zbiorowe prawo pracy)” umożliwia studentom poznanie i zrozumienie roli 
partnerów społecznych w procesie kształtowania rynku pracy oraz relacje zachodzące między prawem regulującym zasady 
funkcjonowania związków zawodowych, a strukturą rynku pracy w Polsce. Powyższe kwestie uzupełniane są o analizę 
kompetencji i znacznie Rady Dialogu Społecznego oraz zasad stanowienia i stosowania krajowych i międzynarodowych 
źródeł zbiorowego prawa pracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W08, K_U01, K_U02, K_U10, K_K03, K_K06 

 

Prawo 
urzędnicze 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Prawo urzędnicze” umożliwia studentom zapoznanie się z najważniejszymi prawami i obowiązkami urzędników 
administracji publicznej w ramach nawiązanego stosunku urzędniczego. Podczas zajęć analizowane są zjawiska i procedury 
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej oraz zasady kształtowania programów 
motywacyjnych, ścieżek awansu oraz reguł wynagradzania w urzędach państwowych i samorządowych. Studenci poznają 
również zasady działania i strukturę korpusu służby cywilnej w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U10, K_K01 

 

Służbowe 
stosunki 
zatrudnienia 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Służbowe stosunki zatrudnienia” umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy, dotyczącej praw i 
obowiązków funkcjonariuszy krajowych służb mundurowych, a także poznanie struktury organizacyjnej i ustroju służb 
mundurowych w Polsce. Powyższe treści uzupełniane są o najważniejsze zasady funkcjonowania danego stosunku 
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służbowego i analizę zakresu teorii podległości w ramach obowiązującego stosunku służbowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K02 

 

Instrumenty 
rynku pracy 

21        21 4 egzamin B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Przedmiot „Instrumenty rynku pracy” umożliwia studentom poznanie zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i 
inncy podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju rynku pracy. Powyższe treści uzupełniane są o analizę 
konstrukcji poszczególnych świadczeń i innych instrumentów rynku prac, a także sposobu ich wykorzystywania w zależności 
od aktualnych wydarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w krajowej gospodarce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, _W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

 

Wykłady 
specjalizacyjne1 

15        15 2 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Wykłady specjalizacyjne pozwalają studentom na pozyskanie specjalistycznej wiedzy w wąskim obszarze tematycznym, 
wybranym zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami studentów. Lista oferowanych wykładów specjalizacyjnych jest listą 
otwartą, podlegającą corocznej aktualizacji ze względu na zmiany i potrzeby wynikające z ewoluującego otoczenia społeczno-
gospodarczego. 

                                                           
1 Zgodnie z wieloletnią praktyką na WPIA UW lista wykładów specjalizacyjnych nie jest elementem programu studiów, ponieważ oferta w tym zakresie jest 
elastycznie kształtowana w zależności od preferencji studentów oraz czynników rynkowych. Student wybiera trzy przedmioty specjalizacyjne na II roku studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W12, K_U01, K_U02, K_U10, K_U11, K_K03, K_K07 

Wykład 
ogólnouniwersyt
ecki 

30        30 4 zaliczenie na 
ocenę 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Wykłady ogólnouniwersyteckie pozwalają studentom na poszerzenie ich wiedzy o tematy wykraczające najczęściej poza 
podstawową dziedzinę, w której prowadzony jest realizowany przez nich kierunek studiów. Ze względu na stale ewoluujące 
otoczenie społeczno-gospodarcze, naturalnym uzupełnieniem dla obszaru społecznego są zarówno przedmioty 
humanistyczne, jak i przedmioty zaliczane do obszaru nauk ścisłych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z przedstawionymi przez jednostkę prowadzącą 

Seminarium 
magisterskie 

  60      60 7 zaliczenie + 
praca 
magisterska 

B nauki prawne 

Treści 
programowe  

Seminarium magisterskie pozwala studentom na pogłębianie wiedzy w zakresie wybranym do opracowania w 
przygotowywanej pracy magisterskiej.  Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych 
umożliwiają poznanie i skuteczne wykorzystanie podstawowych metod badawczych, sposobów wnioskowań prawniczych 
oraz baz informacji prawnej. Zajęcia te przygotowują również studentów do obrony pracy magisterskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W12, K_U01, K_U11, K_U12, K_K01, K_K08 
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Przygotowanie 
egzaminu 
magisterskiego 
oraz pracy 
magisterskiej 

NIE DOTYCZY 18 NIE DOTYCZY B NIE DOTYCZY 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym i letnim): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym i letnim): 513 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 925 
 
 

Moduły zajęć do wyboru: 
 

bloki KIERUNKOWE (K) 
 –na I roku student wybiera jeden z czterech bloków kierunkowych i realizuje ten blok na II roku2 

symbol nazwa 
l. 

godz. 
wykład 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego litera „B” 
K1a Gospodarka finansowa jednostek 

sektora finansów publicznych  
21 egzamin 4 B 

K2a Prawo podatkowe szczegółowe 21 egzamin 4 B 
K3a Wydatki budżetowe i polityka 

wydatkowa 
21 egzamin 4 B 

K4ab Prawo zamówień publicznych w 21 egzamin 4 B 
                                                           
2Do wyboru jeden z czterech bloków kierunkowych:  
- „Polityka finansowa” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „a”); 
- „Polityka inwestycyjna” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „b”); 
- „Administrowanie organizacjami pozarządowymi” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „c”); 
- „Zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej” (przedmioty kierunkowe z oznaczone w kolumnie „symbol” literą „d”). 
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praktyce (analiza przypadków)  
K5ab Kontrola finansowa i skarbowa 21 egzamin 4 B 
K6ab Środki publiczne z funduszy 

unijnych 
21 egzamin 4 B 

K7b Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne (w tym aspekty 
środowiskowe) 

21 egzamin 4 B 

K8b Praktyczne aspekty procesu 
budowlanego (analiza przypadków) 

21 egzamin 4 B 

K9b Ocena projektów inwestycyjnych 21 egzamin 4 B 
K10c Prawne aspekty funkcjonowania 

organizacji pozarządowych (w tym 
sprawozdawczość i zarządzanie) 

21 egzamin 4 B 

K11c Elementy rachunkowości i 
opodatkowania organizacji 
pozarządowych 

21 egzamin 4 B 

K12c Kontraktowanie zadań publicznych 
na rzecz organizacji pozarządowych 

21 egzamin 4 B 

K13cd Zatrudnienie cywilnoprawne i 
wolontariat 

21 egzamin 4 B 

K14cd Płatnik w systemie ubezpieczenia 
społecznego 

21 egzamin 4 B 

K15cd Instytucje dialogu społecznego (w 
tym zbiorowe prawo pracy) 

21 egzamin 4 B 

K16d Prawo urzędnicze 21 egzamin 4 B 
K17d Służbowe stosunki zatrudnienia 21 egzamin 4 B 
K18d Instrumenty rynku pracy 21 egzamin 4 B 
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przedmioty SPECJALIZACYJNE (S) 

 – student wybiera co najmniej trzy przedmioty specjalizacyjne 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego litera „B” 
S Przedmiot specjalizacyjny3 15 ocena ciągła 2 B 

 
Inne (I) 

- obowiązkowe dla każdego studenta 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

Wskazanie zajęć praktycznych dla 
profilu praktycznego literka „P”/   

wskazanie zajęć przygotowujących do 
badań dla profilu 

ogólnoakademickiego literka „B” 
I1 Przedmiot ogólnouniwersytecki do 

wyboru 30 zaliczenie 5 B 
I2 Seminarium magisterskie 

60 Praca 
magisterska 7 B 

I3 Przygotowanie egzaminu 
magisterskiego oraz przygotowanie 
pracy magisterskiej 

Nie dotyczy Nie dotyczy 18 B 

I4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
(BHP), jeżeli wcześniej nie 
realizowane4 

4 Zaliczenie 
online 0,5 B 

                                                           
3Oferta przedmiotów specjalizacyjnych nie jest ujęta w programie, ponieważ będzie elastycznie dostosowywana do zmian 
zapotrzebowania. W ofercie znajdzie się co najmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim na poziomie B2+. 
4 Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia nr 6 z dnia 13 styczni 2017 r. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przedmiotów 
przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów (Monitor UW z 2017 r., poz. 9) przedmioty BHP i 
POWI zaliczają się puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 
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I5 Podstawy ochrony własności 
intelektualnej (POWI) jeżeli 
wcześniej nie realizowane4 

4 Zaliczenie 
online 0,5 B 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne Maksymalnie ~ 95% 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie i inne 
realizowane poza WPIA UW 

Różne Minimalnie ~ 5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 



30 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0421 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 42 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

101 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

113 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina Nauk 
Humanistycznych 

Archeologia 100% Archeologia 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: archeologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

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

P7S_WG 

K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł 
archeologicznych 

P7S_WG 

K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia archeologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię 

P7S_WG 

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie 
terenowych badań wykopaliskowych 

P7S_WG 
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K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach 
pradziejowych, starożytnych i średniowiecznych, obejmującą terminologię, 
teorie i metodologię z zakresu archeologii 

P7S_WG 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem 
archeologicznym 

P7S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach 
adaptacji do różnych warunków środowiskowych 

P7S_WG 

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik 
dokumentacji źródeł archeologicznych 

P7S_WG 

K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, 
społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii 

P7S_WG 

K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych 
kierunkach rozwoju archeologii 

P7S_WG 

K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów 
badawczych z zakresu archeologii, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych 

P7S_WG 

K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych 
w publikacjach naukowych 

P7S_WG 

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych 
społeczności z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach ścisłych i 
naukach o życiu 

P7S_WG 
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K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności 
przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa 

P7S_WK 

K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności 
naukowej i badań archeologicznych 

P7S_WK 

K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa P7S_WK 

K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz 
struktur konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego 

P7S_WK 

K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania 
naukowe i prace archeologiczne 

P7S_WK 

K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o 
źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów 
elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji 

P7S_UW 

K_U02 potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i 
interpretować źródła archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, 
dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji  

P7S_UW 

K_U03 potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując 
je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień 

P7S_UW 
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K_U04 potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, 
formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii 

P7S_UW 

K_U05 potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne 
podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów 

P7S_UW 

K_U06 potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i 
ekofaktów, łącznie z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem 
najnowszych osiągnięć badawczych w celu określenia ich znaczenia i 
oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U07 

 

potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a 
dawnymi procesami kulturowymi 

P7S_UW 

K_U08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej P7S_UK 

K_U09 potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, 
wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne 

P7S_UK 

K_U10 potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców P7S_UK 

K_U11 potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się 
specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.  

P7S_UK 

K_U12 potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się 
specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią. 

P7S_UK 
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K_U13 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z 
dziedziny archeologii 

P7S_UK 

K_U14 potrafi kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania 
badawcze 

P7S_UO 

K_U15 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych P7S_UO 

K_U16 potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności 
archeologicznej i dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych 

P7S_UO 

K_U17 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań 
terenowych 

P7S_UO 

K_U18 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych P7S_UO 

K_U19 potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego 
zadania badawczego 

 

K_U20 potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju 
własnej kariery naukowej 

P7S_UU 

K_U21 potrafi wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności 
zawodowych w ramach uczelni i poza nią i doradzać innym w tym zakresie 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności 
oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł 
pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości 

P7S_KK 

K_K03  jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli 
w odtwarzaniu przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K04 jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i 
historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji 

P7S_KK 

K_K05 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat 
kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych 
kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K06 jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i 
podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian 
gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do 
współczesności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K08 jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie 
prowadzonych prac archeologicznych 

P7S_KO 
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K_K09 jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, 
upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K10 jest gotów do zrozumienia społecznej roli archeologii P7S_KO 

K_K11 jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i 
uczciwością naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność 
podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych 

P7S_KR 

K_K12 jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia 
determinowanych różnym podłożem kulturowym 

P7S_KR 

K_K13 jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz 
doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie 
archeologii 

P7S_KR 

K_K14 jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami 
nad źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

K_K15 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

P7S_KR 

K_K16 jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu 
archeologa 

P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
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– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
– zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

4. Semestr dla kierunku 
 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy (zimowy) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  30*      30* 4,5 PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

W trakcie seminarium magisterskiego studenci omawiają problematykę związaną z tematem przygotowywanej przez nich pracy magisterskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie kolejnych zajęć dyskutują nad tematem pracy, planem i doborem żródeł, prezentując swoje postępy w 
badaniach i opracowywaniu kolejnych zagadnień. Indywidualne prezentacje badanej tematyki pozwalają na doskonalenie umiejętności formułowania 
problemów i hipotez badawczych , doboru metod badawczych i wykorzystania różnych podejść teoretycznych. During the Seminar classes students 
work on their MA projects, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. Studenci wybierają jedno spośród 
oferowanych przez Instytut Archeologii seminariów poświęconych m.in szczegółowym zagadnieniom archeologii Epoki Kamienia, archeologii Pra- i 
Protohistorycznej, archeologii Wczesnego Średniowiecza, Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, archeologii Egiptu i Nubii, Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej, Grecji i Rzymu, archeologii Dalekiego Wschodu, archeologii Nowego Świata, epigrafiki i papirologii etc.. 
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*Zajęcia są kontynuowane w drugim semestrze (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03, K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; 
K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia 
pomocnicze 

 2x30*       2x30* 2x2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Zajęcia pomocnicze mają formę konwersatoriów poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom związanym z tematyką 
seminariów. Każdemu seminarium towarzyszą co najmniej 3 zajęcia pomocnicze realizowane w I i II semestrze. Tematyka zajęć 
związana jest z aktualnymi badaniami pracowników IA UW I najnowszymi odkryciami w danej specjalizacji, dlatego tematy zajęć mogą 
zmieniać się w kolejnych latach. Ich celem jest włączenie studentów w dyskusję nad istotnymi problemami badawczymi wybranej przez 
nich specjalizacji.  

 

*Zajęcia mogą być oferowane w I I II semestrze, studenci w ciągu I roku muszą zrealizować 90 godzin zajęć pomocniczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W11; K_W12; K_W13; 

K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U19;  

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K12; K_K13; K_K16 
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Zajęcia 
wdrożeniowe 

30*        30* 2 Proj. B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów w przyszłej pracy 
zawodowej i karierze naukowej. Podczas zajęć studenci będą uczyć się pisania tekstów naukowych i popularyzatorskich, przygotowania 
wniosków grantowych, a także przygotowywania projektów popularyzujących w społeczeństwie wiedzę o dziedzictwie historycznym, 
takich jak projekty wystawiennicze, ścieżki i przewodniki turystyczne etc. 

 

*Zajęcia są kontynuowane w drugim semestrze (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; K_W10; K_W11; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Przygotowanie 
pracy 
dyplomowej w 
otoczeniu 
społeczno-
gospodarczym 
(obowiązkowe 
zajęcia on-line) 

       30 30 0 *   

Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Zajęcia on-line oferowane przez UW. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*Efekty uczenia I forma ich ewaluacji zostanie określona przez jednostkę prowadzącą zajęcia. 

Zajęcia profilowe  5x30*       150* 5x2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć profilowych jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę badań interdyscyplinarnych, łączących problematyką badawczą 
archeologii z warsztatem badawczym innych dyscyplin nauki, zarówno z obszarów humanistycznych, jak i społecznych, przyrodniczych i 
ścisłych, a także poruszanie problematyki uniwersalnych problemów badawczych archeologii, wykraczających poza zwyczajowe podziały 
chronologiczne i geograficzne. Niektóre spośród zajęć realizowane będą we współpracy z pracownikami innych jednostek UW, lub 
innych placówek naukowych. 

Konwersatoria oferowane są w ramach czterech profili tematycznych: 

1. Archeologia cyfrowa (w ramach zajęć poruszane są takie zagadnienia jak warsztat dokumentacji cyfrowej, analiza danych 
przestrzennych, wprowadzenie do statystyki, bazy danych w archeologii etc.) 

2. Archeometria (zajęcia poświęcone takim tematom jak chemia dla archeologów, sedymentologia dla archeologów, środowisko 
przyrodnicze czwartorzędu, archeometria, jej metody badawcze i ich zastosowanie, podstawy konserwacji dla archeologów etc.) 

3. Człowiek – przestrzeń – środowisko (zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak archeologia osadnicza, archeologia szlaków 
handlowych, ekonomia dawnych społeczności, kultura duchowa dawnych społeczeństw, archeologia procesów społecznych, 
archeologia obrazu etc.) 

4. Humanistyczny warsztat badawczy archeologa (zajęcia poświęcone takim tematom jak epigrafika, źródła historyczne w 
konfrontacji z archeologią, numizmatyka, warsztat badawczy historyka w archeologii etc.) 

* Student wybiera na II roku łącznie 9 konwersatoriów spośród oferowanych w ramach 4 profili zajęć prowadzonych w obu semestrach – 
łącznie do uzyskania 18 ECTS. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W16;  

K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U16; K_U18; K_U19 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Archeologia w 
dobie Nowej 
Humanistyki 

(wykład 
obowiązkowy) 

30        30 2 EU/EP B Archeologia 

Treści 
programowe  

Wykład poświęcony najnowszym nurtom i podejściom teoretycznym w archeologii u schyłku 20 i w 21 wieku.  

 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W07; K_W11; K_W12; K_W16;  

K_U04; K_U08 

K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K14 

Translatorium  30       30 2 T/PR/Inne (ocena 
zadań 
wykonywanych w 
czasie zajęć) 

B Archeologia 
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Treści 
programowe 

Zajęcia służące opanowaniu specjalistycznego słownictwa archeologicznego w języku obcym. Zajęcia mogą być zaliczone poprzez udział w dowolnie 
wybranym konwersatorium lub ćwiczeniach z programu Archaeology (w języku angielskim) na poziomie magisterskim prowadzonym przez Instytut 
Archeologii UW. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W06; K_W13;  
K_U01; K_U11; K_U13 
K_K01; K_K04;  

OGUN 

(nauki społeczne) 

30        30 2,5 EU/EP*  Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych. 

Treści 
programowe  

Wykład ogólnouniwersytecki z zakresu nauk społecznych. Do wyboru z puli oferowanej przez UW. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*Efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji są określane przez jednostkę prowadzącą wykład. 

Ćwiczenia 
powierzchniowe 

   30     30 1 Inne (ocean zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń powierzchniowych jest praktyczne opanowanie metod i technik prospekcji terenowej: lokalizacji stanowisk, wstępnych 
pomiarów, identyfikacji materiału archeologicznego znajdującgo się na powierzchni etc. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_W06; K_W09; K_W20 
K_U03; K_U06; K_U07; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17: K_U19;  
K_K01; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08; K_K14; K_K15  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290h (1110 h w sali + 
180 ćwiczeń terenowych). 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi (letni) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  30*      30* 4,5 PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 
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Treści 
programowe  

W trakcie seminarium magisterskiego studenci omawiają problematykę związaną z tematem przygotowywanej przez nich pracy magisterskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie kolejnych zajęć dyskutują nad tematem pracy, planem i doborem żródeł, prezentując swoje postępy w 
badaniach i opracowywaniu kolejnych zagadnień. Indywidualne prezentacje badanej tematyki pozwalają na doskonalenie umiejętności formułowania 
problemów i hipotez badawczych , doboru metod badawczych i wykorzystania różnych podejść teoretycznych. During the Seminar classes students 
work on their MA projects, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. Studenci wybierają jedno spośród 
oferowanych przez Instytut Archeologii seminariów poświęconych m.in szczegółowym zagadnieniom archeologii Epoki Kamienia, archeologii Pra- i 
Protohistorycznej, archeologii Wczesnego Średniowiecza, Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, archeologii Egiptu i Nubii, Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej, Grecji i Rzymu, archeologii Dalekiego Wschodu, archeologii Nowego Świata, epigrafiki i papirologii etc.. 

*Zajęcia są kontynuacją seminarium rozpoczętego w pierwszym semestrze (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03, K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; 
K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia 
pomocnicze 

 30*       30* 2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Zajęcia pomocnicze mają formę konwersatoriów poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom związanym z tematyką 
seminariów. Każdemu seminarium towarzyszą co najmniej 3 zajęcia pomocnicze realizowane w I i II semestrze. Tematyka zajęć 
związana jest z aktualnymi badaniami pracowników IA UW I najnowszymi odkryciami w danej specjalizacji, dlatego tematy zajęć mogą 
zmieniać się w kolejnych latach. Ich celem jest włączenie studentów w dyskusję nad istotnymi problemami badawczymi wybranej przez 
nich specjalizacji.  

*Zajęcia mogą być oferowane w I I II semestrze, studenci w ciągu I roku muszą zrealizować 90 godzin zajęć pomocniczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

 K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W11; K_W12; K_W13; 
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programu 
studiów 

K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U19;  

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K12; K_K13; K_K16 

Zajęcia 
wdrożeniowe 

30*        30* 2 Proj. B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów w przyszłej pracy 
zawodowej i karierze naukowej. Podczas zajęć studenci będą uczyć się pisania tekstów naukowych i popularyzatorskich, przygotowania 
wniosków grantowych, a także przygotowywania projektów popularyzujących w społeczeństwie wiedzę o dziedzictwie historycznym, 
takich jak projekty wystawiennicze, ścieżki i przewodniki turystyczne etc. 

 

*Kontynuacja zajęć z pierwszego semestru (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; K_W10; K_W11; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia profilowe  4x30*       120* 4x2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć profilowych jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę badań interdyscyplinarnych, łączących problematyką badawczą 
archeologii z warsztatem badawczym innych dyscyplin nauki, zarówno z obszarów humanistycznych, jak i społecznych, przyrodniczych i 
ścisłych, a także poruszanie problematyki uniwersalnych problemów badawczych archeologii, wykraczających poza zwyczajowe podziały 
chronologiczne i geograficzne. Niektóre spośród zajęć realizowane będą we współpracy z pracownikami innych jednostek UW, lub 
innych placówek naukowych. 
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Konwersatoria oferowane są w ramach czterech profili tematycznych: 

1. Archeologia cyfrowa (w ramach zajęć poruszane są takie zagadnienia jak warsztat dokumentacji cyfrowej, analiza danych 
przestrzennych, wprowadzenie do statystyki, bazy danych w archeologii etc.) 

2. Archeometria (zajęcia poświęcone takim tematom jak chemia dla archeologów, sedymentologia dla archeologów, środowisko 
przyrodnicze czwartorzędu, archeometria, jej metody badawcze i ich zastosowanie, podstawy konserwacji dla archeologów etc.) 

3. Człowiek – przestrzeń – środowisko (zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak archeologia osadnicza, archeologia szlaków 
handlowych, ekonomia dawnych społeczności, kultura duchowa dawnych społeczeństw, archeologia procesów społecznych, 
archeologia obrazu etc.) 

4. Humanistyczny warsztat badawczy archeologa (zajęcia poświęcone takim tematom jak epigrafika, źródła historyczne w 
konfrontacji z archeologią, numizmatyka, warsztat badawczy historyka w archeologii etc.) 

* Student wybiera na II roku łącznie 9 konwersatoriów spośród oferowanych w ramach 4 profili zajęć prowadzonych w obu semestrach – 
łącznie do uzyskania 18 ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W16;  

K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U16; K_U18; K_U19 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Marketing I 
zarządzanie dla 
archeologów 

   30     30 3 T/PR/Inne (ocena 
zadań 
wykonywanych w 
czasie zajęć) 

B Archeologia 
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Treści 
programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką zarządzania dziedzictwem archeologicznym, działalnością instytucji zajmujących się ochroną 
zabytków, wykorzystaniem zasad marketingu w popularyzacji nauki i wiedzy o przeszłości etc. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W07; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18;  

K_U14; K_U17; K_U19; K_U20 

K_K01; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10 

OGUN 

(nauki społeczne) 

30        30 2,5 EU/EP*  Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych. 

Treści 
programowe  

Wykład ogólnouniwersytecki z zakresu nauk społecznych. Do wyboru z puli oferowanej przez UW. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*Efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji są określane przez jednostkę prowadzącą wykład. 

Ćwiczenia 
wykopaliskowe 

   150     150 9 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Ćwiczenia terenowe zapoznają studentów z technikami wykopaliskowymi i metodami badawczymi stosowanymi w archeologii. Podstawowym 
elementem zajęć jest nauka poszczególnych etapów eksploracji oraz prowadzenia pełnej dokumentacji odsłanianych obiektów, wstępne 
opracowanie materiału zabytkowego, umiejętność selekcji materiału i pobierania próbek do dalszych badań. Zajęcia realizowane są w terenie. 
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Specyfika badań wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych. 
Ćwiczenia realizowane są w ramach projektów badawczych prowadzonych przez pracowników IA UW, zazwyczaj w sezonie letnim (czerwiec – 
wrzesień) i trwają 4 tygodnie. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_W06; K_W09; K_W20 
K_U03; K_U06; K_U07; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17: K_U19;  
K_K01; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08; K_K14; K_K15  
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290h (1110 h w sali + 
180 ćwiczeń terenowych). 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci (zimowy) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  30*      30* 4,5 PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

W trakcie seminarium magisterskiego studenci omawiają problematykę związaną z tematem przygotowywanej przez nich pracy magisterskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie kolejnych zajęć dyskutują nad tematem pracy, planem i doborem żródeł, prezentując swoje postępy w 
badaniach i opracowywaniu kolejnych zagadnień. Indywidualne prezentacje badanej tematyki pozwalają na doskonalenie umiejętności formułowania 
problemów i hipotez badawczych , doboru metod badawczych i wykorzystania różnych podejść teoretycznych. During the Seminar classes students 
work on their MA projects, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. Studenci wybierają jedno spośród 
oferowanych przez Instytut Archeologii seminariów poświęconych m.in szczegółowym zagadnieniom archeologii Epoki Kamienia, archeologii Pra- i 
Protohistorycznej, archeologii Wczesnego Średniowiecza, Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, archeologii Egiptu i Nubii, Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej, Grecji i Rzymu, archeologii Dalekiego Wschodu, archeologii Nowego Świata, epigrafiki i papirologii etc.. 

*Zajęcia są kontynuowane w drugim semestrze (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W02; K_W03, K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 



  

22 

programu 
studiów 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; 
K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia 
pomocnicze 

 3x30*       3x30* 3x2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Zajęcia pomocnicze mają formę konwersatoriów poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom związanym z tematyką 
seminariów. Każdemu seminarium towarzyszą co najmniej 3 zajęcia pomocnicze realizowane w I i II semestrze. Tematyka zajęć 
związana jest z aktualnymi badaniami pracowników IA UW I najnowszymi odkryciami w danej specjalizacji, dlatego tematy zajęć mogą 
zmieniać się w kolejnych latach. Ich celem jest włączenie studentów w dyskusję nad istotnymi problemami badawczymi wybranej przez 
nich specjalizacji.  

*Zajęcia mogą być oferowane w I i II semestrze, studenci w ciągu I roku muszą zrealizować 90 godzin zajęć pomocniczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W11; K_W12; K_W13; 

K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U19;  

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K12; K_K13; K_K16 

Zajęcia 
wdrożeniowe 

30*        30* 2,5 Proj. B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów w przyszłej pracy 
zawodowej i karierze naukowej. Podczas zajęć studenci będą uczyć się pisania tekstów naukowych i popularyzatorskich, przygotowania 
wniosków grantowych, a także przygotowywania projektów popularyzujących w społeczeństwie wiedzę o dziedzictwie historycznym, 
takich jak projekty wystawiennicze, ścieżki i przewodniki turystyczne etc. 
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*Zajęcia są kontynuowane w drugim semestrze (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; K_W10; K_W11; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia profilowe  2x30*       60* 2x2 T/PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć profilowych jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę badań interdyscyplinarnych, łączących problematyką badawczą 
archeologii z warsztatem badawczym innych dyscyplin nauki, zarówno z obszarów humanistycznych, jak i społecznych, przyrodniczych i 
ścisłych, a także poruszanie problematyki uniwersalnych problemów badawczych archeologii, wykraczających poza zwyczajowe podziały 
chronologiczne i geograficzne. Niektóre spośród zajęć realizowane będą we współpracy z pracownikami innych jednostek UW, lub 
innych placówek naukowych. 

Konwersatoria oferowane są w ramach czterech profili tematycznych: 

1. Archeologia cyfrowa (w ramach zajęć poruszane są takie zagadnienia jak warsztat dokumentacji cyfrowej, analiza danych 
przestrzennych, wprowadzenie do statystyki, bazy danych w archeologii etc.) 

2. Archeometria (zajęcia poświęcone takim tematom jak chemia dla archeologów, sedymentologia dla archeologów, środowisko 
przyrodnicze czwartorzędu, archeometria, jej metody badawcze i ich zastosowanie, podstawy konserwacji dla archeologów etc.) 

3. Człowiek – przestrzeń – środowisko (zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak archeologia osadnicza, archeologia szlaków 
handlowych, ekonomia dawnych społeczności, kultura duchowa dawnych społeczeństw, archeologia procesów społecznych, 
archeologia obrazu etc.) 

4. Humanistyczny warsztat badawczy archeologa (zajęcia poświęcone takim tematom jak epigrafika, źródła historyczne w 
konfrontacji z archeologią, numizmatyka, warsztat badawczy historyka w archeologii etc.) 
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* Student wybiera na II roku łącznie 2 konwersatoria spośród oferowanych w ramach 4 profili zajęć prowadzonych w obu semestrach – 
łącznie do uzyskania 4 ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W16;  

K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U16; K_U18; K_U19 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

 

Wykład 
ogólnohumanisty
czny 
(obowiązkowy) 

30        30 2 EU/EP B Wybrana 
dyscyplina 
humanistyczna 

Treści 
programowe  

Wykład oferowany przez IA UW poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej (np. Filozofia/Religioznawstwo/Logika dla 
archeologów) Temat wykładu może zmieniać się w kolejnych latach. 

 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W10 

K_U03; K_U07; K_U15 

K_K01; K_K04; K_K05; K_K12;  

Wyklad 
monograficzny 

2x30        2x30 2x2 EU/EP B Archeologia 
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Treści 
programowe 

Wykład poświęcony szczegółowym zagadnieniom związanym z wybraną specjalizacją archeologii. Tematyka wykładów związana jest z aktualnie 
prowadzonymi przez pracowników IA UW badaniami, tematy proponowane są co roku. Do wyboru z puli oferowanej przez IA UW. 
Wykłady mogą być oferowane w I I II semestrze. Student musi zrealizować 60 godz. wykładów monograficznych w ciągu roku, za łączną 
sumę 4 ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W11; K_W12;  
K_U01; K_U07;  
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05;  

OGUN 

 

2x30        2x30 5 EU/EP*  Wybrana 
dyscyplina nauk 
humanistycznych 

Treści 
programowe  

Wykład ogólnouniwersytecki. Do wyboru z puli oferowanej przez UW. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*Efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji są określane przez jednostkę prowadzącą wykład. 

Ćwiczenia 
warsztatowe 

   30*     30* 2,5 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, 
np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. 
Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach z którymi współpracuje IA UW. 
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*Zajęcia są kontynuowane w drugim semestrze (łącznie trwają 60 godz.). Ocena wystawiana jest pod koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W10; K_W14; K_W17; K_W20 

K_U02; K_U06; K_U14; K_U15; K_U17; K_U18; K_U19 

K_K01; K_K04; K_K11; K_K14; K_K15 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290h (1110 h w sali + 
180 ćwiczeń terenowych). 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty (letni) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie i 
przygotowanie 

  30*      30* 24,5 PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 

B Archeologia 
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pracy 
dyplomowej 

(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

Treści 
programowe  

W trakcie seminarium magisterskiego studenci omawiają problematykę związaną z tematem przygotowywanej przez nich pracy magisterskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie kolejnych zajęć dyskutują nad tematem pracy, planem i doborem żródeł, prezentując swoje postępy w 
badaniach i opracowywaniu kolejnych zagadnień. Indywidualne prezentacje badanej tematyki pozwalają na doskonalenie umiejętności formułowania 
problemów i hipotez badawczych , doboru metod badawczych i wykorzystania różnych podejść teoretycznych. During the Seminar classes students 
work on their MA projects, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. Studenci wybierają jedno spośród 
oferowanych przez Instytut Archeologii seminariów poświęconych m.in szczegółowym zagadnieniom archeologii Epoki Kamienia, archeologii Pra- i 
Protohistorycznej, archeologii Wczesnego Średniowiecza, Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, archeologii Egiptu i Nubii, Bliskiego 
Wschodu i Azji Środkowej, Grecji i Rzymu, archeologii Dalekiego Wschodu, archeologii Nowego Świata, epigrafiki i papirologii etc.. 

*Zajęcia są kontynuacją seminarium z pierwszego semestru (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane są na koniec roku po przedstawieniu pracy 
dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03, K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; 
K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Zajęcia 
wdrożeniowe 

30*        30* 2,5 Proj. B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów w przyszłej pracy 
zawodowej i karierze naukowej. Podczas zajęć studenci będą uczyć się pisania tekstów naukowych i popularyzatorskich, przygotowania 
wniosków grantowych, a także przygotowywania projektów popularyzujących w społeczeństwie wiedzę o dziedzictwie historycznym, 
takich jak projekty wystawiennicze, ścieżki i przewodniki turystyczne etc. 
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*Zajęcia są kontynuacją konwersatorium z pierwszego semestru (łącznie trwają 60 godzin), a oceny przyznawane są na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; K_W10; K_W11; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Ćwiczenia 
warsztatowe 

   30*     30* 2,5 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń) 

B Archeologia 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, 
np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. 
Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach z którymi IA UW współpracuje. 
 
*Zajęcia są kontynuacją ćwiczeń z pierwszego semestru (łącznie trwają 60 godz.). Ocena wystawiana jest pod koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W10; K_W14; K_W17; K_W20 

K_U02; K_U06; K_U14; K_U15; K_U17; K_U18; K_U19 

K_K01; K_K04; K_K11; K_K14; K_K15 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290h (1110 h w sali + 
180 ćwiczeń terenowych). 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina Nauk Humanistycznych Archeologia 92% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister Archeologii 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0222 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 81 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 100 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

n.d. 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych n.d. 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina Nauk 
Humanistycznych 

Archeologia 100% Archeologia 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Archeologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

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

P7S_WG 

K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł 
archeologicznych 

P7S_WG 

K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą dotyczącą 
kluczowych zagadnień archeologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię 

P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie terenowych 
badań archeologicznych   

P7S_WG  

K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, 
starożytnych i średniowiecznych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z 
zakresu archeologii 

P7S_WG  
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K_W07 ma pogłębiona wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem 
archeologicznym 

P7S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju gatunku człowieka oraz jego głównych 
strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych 

P7S_WG 

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji 
źródeł archeologicznych 

P7S_WG 

K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, 
społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii 

P7S_WG 

K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach 
rozwoju archeologii 

P7S_WG 

K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów 
badawczych z zakresu archeologii, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych 

P7S_WG 

K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w 
publikacjach naukowych 

P7S_WG 

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych 
społeczności z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach ścisłych i naukach o 
życiu 

P7S_WG 

K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności 
przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa 

P7S_WK 

K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i 
badań archeologicznych 

P7S_WK 

K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa P7S_WK 

K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur 
konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego 

P7S_WK 

K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i 
prace archeologiczne 

P7S_WK 

K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach 
archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów 
elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji 

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować 
źródła archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej 
analizy i twórczej interpretacji  

P7S_UW 

K_U03 kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb 
wynikających ze specyfiki badanych zagadnień 

P7S_UW 

K_U04 formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i 
testować hipotezy w zakresie archeologii 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne 
podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów 

P7S_UW 

K_U06 samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie 
z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć 
badawczych w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-
kulturowym 

P7S_UW 

K_U07 wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami 
kulturowymi 

P7S_UW 

K_U08 prowadzić polemikę naukową P7S_UK 

K_U09 dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także 
zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne 

P7S_UK 

K_U10 prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców P7S_UK 

K_U11 prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym 
językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.  

P7S_UK 

K_U12 prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się 
specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią. 

P7S_UK 
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K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii 

P7S_UK 

K_U14 kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze P7S_UO 

K_U15 współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych P7S_UO 

K_U16 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i 
dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych 

P7S_UO 

K_U17 zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych P7S_UO 

K_U18 zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych P7S_UO 

K_U19 prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania 
badawczego 

 

K_U20 samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery 
naukowej 

P7S_UU 

K_U21 wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych 
w ramach uczelni i poza nią i doradzać innym w tym zakresie 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

K_K01 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy 
konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów 

P7S_KK 

K_K02 uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów 
dziedzictwa kulturowego ludzkości 

P7S_KK 

K_K03  oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu 
przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K04 krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych z 
wykorzystaniem wieloaspektowej interpretacji 

P7S_KK 
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K_K05  wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i 
potrafi analizować rozmaite kategorie źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K06 upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, podkreślając jego 
znaczenie dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i 
kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności 

P7S_KO 

K_K07 krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

P7S_KO 

K_K08 inicjowania i rozwijania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac 
archeologicznych 

P7S_KO 

K_K09 podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K10  propagowania zrozumienia społecznej roli archeologii P7S_KO 

K_K11 propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie 
pozyskiwania źródeł archeologicznych 

P7S_KR 

K_K12 uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym 
podłożem kulturowym 

P7S_KR 

K_K13 uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich 
umiejętności merytorycznych I praktycznych w zakresie archeologii 

P7S_KR  

K_K14 stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami 
archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

K_K15 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

P7S_KR 

K_K16 rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa P7S_KR 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy (zimowy) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5* 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 

Treści programowe  

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej. 
Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny i chronologiczny podjętych badań. Na tej 
podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad 
podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie 
materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji 
w ramach grupy seminarzystów. Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów.  
 
*Zajęcia trwają 2 semestry a ocena wystawiana jest na koniec roku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5* 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 

B Archeologia 
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ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

Treści programowe Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia horyzontów 
uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników w ramach seminarium 
głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. Seminarium poboczne będzie także służyć 
podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych 
prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry a ocena wystawiana jest na koniec roku  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

   4     4* 0,5* T  Archeologia 

Treści programowe Na zajęciach będą omawiane: zasady bhp podczas zajęć w sali; zasady bhp podczas ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska); zasady bhp podczas 
pracy z zabytkami; Zasady bezpiecznej pracy z komputerem; przepisy określające problemy bhp na uczelni; zasady zabezpieczenia 
przeciwpożarowego oraz postępowania w razie zaistnienia pożaru; zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (wytyczne Europejskiej Rady 
Resuscytacji). 
 
*Zajęcia obowiązkowe tylko dla osób, które nie mają udokumentowanego zaliczenia z tego przedmiotu z I stopnia studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W20 
K_U16 
K_K15 

 
Ochrona własności 
intelektualnej  

   4     4* 0,5* T  Archeologia 
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Treści programowe Na zajęciach będą omawiane: przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczące tworzenia utworu/pracy naukowej; zasad zgodnego z prawem 
korzystania z utworów stanowiących własność innych autorów oraz wynikające z tego obowiązki i ograniczenia; prawa autora w zakresie ochrony 
własnego utworu/pracy naukowej.  
 
*Zajęcia obowiązkowe tylko dla osób, które nie mają udokumentowanego zaliczenia z tego przedmiotu z I stopnia studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W15; K_W16; K_W17; K_W18 
K_U11; K_U12 
K_K14 

 
Wykład 
monograficzny 

3 x 30        90 9 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami własnymi 
prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę z tezami innych badaczy. 
Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej jednego z seminariów proponowanych w 
ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie 
ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, wykorzystując metody 
interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W08; K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K16 

Historia 
archeologii 

30        30 4 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe 

W ramach zajęć zostaną omówione dzieje badań archeologicznych od początków zainteresowań starożytniczych po czasy współczesne. Narracja 
będzie prowadzona w formie dwóch równoległych nurtów w ramach których będą prezentowani wybrani badacze i wydarzenia (odkrycia) które 
wpłynęły na rozwój archeologii jako dyscypliny naukowej na świecie oraz w Polsce. Zostanie także uwzględniony wątek badań prowadzonych przez 
Polaków w innych krajach i na innych kontynentach. Zajęcia posłużą także prezentacji różnych koncepcji i teorii rozwijających się w archeologii i 
naukach pomocniczych w przeszłości. Te treści będą jednak rozwijane i analizowane w ramach proponowanego w tym samym programie przedmiotu 
Metodologia archeologii.  
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W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. W przypadku kursu online wykorzystywane są metody interaktywnych 
prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W07; K_W11  

K_U03;  

K_K02; K_K03; K_K04;K_K05; K_K10; K_K12 

 
Wykład 
Ogólnouniwersytec
ki (nauki 
społeczne) 

30        30 2,5 EU/EP  Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Wykład do wyboru z puli wykładów poświęconych tematyce nauk społecznych oferowanej przez Uniwersytet Warszawski.   
Treści programowe podane zostaną przez jednostkę prowadzącą wykład 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia się zostaną zdefiniowane przez jednostkę prowadzącą wykład. 

Praca z tekstami 
specjalistycznymi 
w języku obcym 
(translatorium) 

       45 
translator
ium 

45 4,5 Inne: wykonanie 
zadań 
przydzielonych 
podczas zajęć. 
Przedmiot kończy 
się wystawieniem 
oceny. 

B Archeologia 

Treści programowe Praca nad tekstami naukowymi wydanymi w wiodących dla danej dziedziny językach ma przede wszystkim służyć podnoszeniu kwalifikacji językowych 
uczestników w zakresie słownictwa specjalistycznego. W ramach zajęć uczestnicy będą także mieli możliwość konsultowania własnych tekstów lub 
prezentacji w językach obcych. Zajęcia te będą stanowiły wsparcie dla seminariów oraz m.in. dla zajęć z Metodologii archeologii pomagając 
uczestnikom w dostępnie do najnowszej literatury i publikacji dotyczącej najnowszych odkryć.   
Przedmiot umożliwi studentowi osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+ 
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Podczas zajęć studenci analizują teksty naukowe w języku obcym,  poświęcone rozmaitym aspektom badań archeologicznych, szczególnie zwracając 
uwagę na słownictwo specjalistyczne i sposób jego zastosowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W10;K_W13 
K_U01; K_U13 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05;  

Ćwiczenia 
powierzchniowe 

   30     30 1 Inne: wykonanie 
zadań 
przydzielonych 
podczas zajęć. 

B Archeologia 

Treści programowe Jest to specyficzna forma zajęć odbywająca się przy czynnym udziale grupy studentów w terenie. Zajęcia mają za zadanie praktyczne prezentowanie 
i/lub utrwalanie metod badawczych i sposobów dokumentacji stosowanych w archeologii. W odróżnieniu od ćwiczeń wykopaliskowych akcent jest 
położony na zapoznanie się z metodami badań nieinwazyjnych i interpretację ich wyników. Zajęcia realizowane są w terenie w oparciu o metodę 
praktyczną pozyskiwania wiedzy. Specyfika badań powierzchniowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i 
proporcje treści programowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W06; K_W09; 

K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17; K_U18; K_U19  

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 338 (308h zajęć w sali +30h ćwiczeń terenowych) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1028h (698h 
zajęć w sali + 330h ćwiczeń terenowych) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi (letni) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 

Treści programowe 

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej. 
Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny i chronologiczny podjętych badań. Na tej 
podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad 
podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie 
materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji 
w ramach grupy seminarzystów. Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 

B Archeologia 
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Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

Treści programowe Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia horyzontów 
uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników w ramach seminarium 
głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. Seminarium poboczne będzie także służyć 
podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych 
prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Historia 
archeologii 

30        30 4 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe 

W ramach zajęć zostaną omówione dzieje badań archeologicznych od początków zainteresowań starożytniczych po czasy współczesne. Narracja 
będzie prowadzona w formie dwóch równoległych nurtów w ramach których będą prezentowani wybrani badacze i wydarzenia (odkrycia) które 
wpłynęły na rozwój archeologii jako dyscypliny naukowej na świecie oraz w Polsce. Zostanie także uwzględniony wątek badań prowadzonych przez 
Polaków w innych krajach i na innych kontynentach. Zajęcia posłużą także prezentacji różnych koncepcji i teorii rozwijających się w archeologii i 
naukach pomocniczych w przeszłości. Te treści będą jednak rozwijane i analizowane w ramach proponowanego w tym samym programie przedmiotu 
Metodologia archeologii. 
 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. W przypadku kursu online wykorzystywane są metody interaktywnych 
prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W07; K_W11  

K_U03;  

K_K02; K_K03; K_K04;K_K05; K_K10; K_K12 
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Ćwiczenia 
wykopaliskowe 

   2 x 150     300 18 Inne: wykonanie 
zadań 
przydzielonych 
podczas zajęć. 

B Archeologia 

Treści programowe Ćwiczenia terenowe zapoznają studentów z technikami wykopaliskowymi i metodami badawczymi stosowanymi w archeologii. Podstawowym 
elementem zajęć jest nauka poszczególnych etapów eksploracji oraz prowadzenia pełnej dokumentacji odsłanianych obiektów, wstępne opracowanie 
materiału zabytkowego, umiejętność selekcji materiału i pobierania próbek do dalszych badań. Zajęcia realizowane są w terenie. Specyfika badań 
wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych. 
 
Zajęcia w całości oparte są na praktycznej działalności studentów w formie zajęć angażujących oraz na obserwacji. Ze względu na różnorodność 
przekazywanych treści zastosowane zostaną metody ćwiczebne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności. W celu uzupełnienia wiedzy praktycznej 
zastosowane zostaną miniwykłady informacyjne, których zadaniem będzie usystematyzowanie wiedzy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W09; K_W10; K_W14; K_W16; K_W18; K_W19 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17; K_U18; K_U19  

K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 (75h zajęć w sali +300h ćwiczeń terenowych) 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1028h (698h 
zajęć w sali + 330h ćwiczeń terenowych) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci (zimowy) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 

Treści programowe 

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej. 
Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny i chronologiczny podjętych badań. Na tej 
podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad 
podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie 
materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji 
w ramach grupy seminarzystów. Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 
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Treści programowe Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia horyzontów 
uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników w ramach seminarium 
głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. Seminarium poboczne będzie także służyć 
podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych 
prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Wykład 
monograficzny 

2 x 30        60 6 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami własnymi 
prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę z tezami innych badaczy. 
Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej jednego z seminariów proponowanych w 
ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie 
ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, wykorzystując metody 
interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W08; K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K16 

 
Wykład 
Ogólnouniwersytec
ki (nauki 
społeczne) 

30        30 2,5 EU/EP  Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe Wykład do wyboru z puli wykładów poświęconych tematyce nauk społecznych oferowanej przez Uniwersytet Warszawski.   
Treści programowe podane zostaną przez jednostkę prowadzącą wykład 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia zostaną podane przez jednostkę oferującą wykład 

 
Wykład 
Ogólnouniwersytec
ki 
 

30        30 2,5   Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe Wykład do wyboru z puli wykładów oferowanej przez Uniwersytet Warszawski.   
Treści programowe i sposób ewaluacji efektów uczenia się podane zostaną przez jednostkę prowadzącą wykład. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia zostaną podane przez jednostkę oferującą wykład 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 19 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1028h (698h 
zajęć w sali + 330h ćwiczeń terenowych) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty (letni) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium I 
(magisterskie) i 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

  22,5      22,5 26 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 

Treści programowe 

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej. 
Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny i chronologiczny podjętych badań. Na tej 
podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad 
podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie 
materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji 
w ramach grupy seminarzystów. Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 
Przygotowując pracę dyplomową student samodzielnie opracowuje materiał, wyciąga wnioski, dostosowuje metody badawcze i sposoby prezentacji 
wyników, doskonaląc warsztat naukowy i przygotowując się do samodzielnej pracy badawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 PR/inne 
Przygotowanie 
wystąpień 
ustnych/prezentacji. 
Ocena wystawiana 
na koniec roku. 

B Archeologia 
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Treści programowe Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia horyzontów 
uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników w ramach seminarium 
głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. Seminarium poboczne będzie także służyć 
podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych 
prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20 

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; K_U21 

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

 
Wykład 
monograficzny 

2 x 30        60 6 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami własnymi 
prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę z tezami innych badaczy. 
Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej jednego z seminariów proponowanych w 
ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie 
ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, wykorzystując metody 
interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W08; K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K16 

Metodologia 
archeologii 

45        45 5 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe 

Zajęcia będą służyły prezentacji różnych teorii i nurtów pojawiających się w toku badań archeologicznych wśród kolejnych pokoleń uczonych. Będą 
także prezentować powiązania badań i koncepcji tworzonych i rozwijanych na potrzeby archeologii z osiągnięciami innych dziedzin i konkretnych 
badaczy którzy w warsztacie naukowy wykorzystywali różne metody badawcze. Treści prezentowane w ramach Metodologii archeologii będą stanowiły 
rozwinięcie wątków podejmowanych na zajęciach z Historii archeologii. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu (metoda 
poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W14  

K_U03 

K_K03; K_K04; K_K05; K_K10; K_K12 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 41 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1028h (698h 
zajęć w sali + 330h ćwiczeń terenowych) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Archeologia Archeologia 96% 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister archeologii 

Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne) 

Kod ISCED 0222 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 80,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

111 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

111,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

archeologia 100% archeologia 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Nazwa kierunku studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

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

P7S_WG 

K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii i bioarcheologii P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł 
archeologicznych, zwłaszcza o charakterze biologicznym 

P7S_WG 

K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia archeologii i bioarcheologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię 

P7S_WG 

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie 
terenowych badań wykopaliskowych 

P7S_WG 

K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach zwłaszcza z 
obszaru śródziemnomorskiego, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z 
zakresu archeologii 

P7S_WG 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem 
archeologicznym w Polsce i innych krajach Europy 

P7S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o ewolucji i rozwoju gatunku człowieka oraz jego głównych 
strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych 

P7S_WG 
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K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji 
źródeł archeologicznych i bioarcheologicznych 

P7S_WG 

K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, 
społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii 

P7S_WG 

K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach 
rozwoju archeologii, zwłaszcza śródziemnomorskiej 

P7S_WG 

K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów 
badawczych z zakresu archeologii i bioarcheologii, właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych 

P7S_WG 

K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w 
publikacjach naukowych 

P7S_WG 

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych 
społeczności z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach ścisłych i naukach o 
życiu 

P7S_WG 

K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności 
przemysłowej w Polsce i w krajach Europy i zasady ich zastosowania w pracy 
archeologa 

P7S_WK 

K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i 
badań archeologicznych  

P7S_WK 

K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa, zwłaszcza dotyczące pracy z materiałem 
osteologicznym 

P7S_WK 

K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur 
konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego 

P7S_WK 

K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i 
prace archeologiczne 

P7S_WK 

K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach 
archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, 
oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji w języku angielskim 

P7S_UW 
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K_U02  samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować 
źródła archeologiczne, zwłaszcza o charakterze biologicznym, dobierając właściwe 
metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji w języku 
angielskim 

P7S_UW 

K_U03  kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb 
wynikających ze specyfiki badanych zagadnień 

P7S_UW 

K_U04  formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i 
testować hipotezy w języku angielskim w zakresie archeologii i bioarcheologii 

P7S_UW 

K_U05  samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne 
podsumowania w języku angielskim z uwzględnieniem różnych poglądów  

P7S_UW 

K_U06  samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie 
z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych 
w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U07 
 

 wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami 
kulturowymi 

P7S_UW 

K_U08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej w języku angielskim P7S_UK 

K_U09  dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań w języku angielskim, 
wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne 

P7S_UK 

K_U10  prezentować wyniki swoich badań w języku angielskim zróżnicowanym kręgom 
odbiorców  

P7S_UK 

K_U11  prezentować wyniki badań w formie pisemnej w języku angielskim, posługując się 
specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią, również 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

P7S_UK 

K_U12  prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych w języku angielskim, 
posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii 
terminologią, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UK 

K_U13  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii 

P7S_UK 

K_U14  kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze P7S_UO 

K_U15  współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych P7S_UO 

K_U16  zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i 
dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych 

P7S_UO 
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K_U17  zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych P7S_UO 

K_U18  zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych P7S_UO 

K_U19  prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania 
badawczego 

 

K_U20  samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery 
naukowej 

P7S_UU 

K_U21  wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych 
w ramach uczelni i poza nią i doradzać innym w tym zakresie 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz potrafi 
konfrontować je z opiniami ekspertów, zwłaszcza z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu 

P7S_KK 

K_K02  uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów 
dziedzictwa kulturowego ludzkości 

P7S_KK 

K_K03   oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych, w tym materiału 
osteologicznego, i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K04  krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych z 
wykorzystaniem wieloaspektowej interpretacji 

P7S_KK 

K_K05  wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i 
potrafi analizować rozmaite kategorie źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K06  upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, podkreślając jego 
znaczenie dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i 
kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności 

P7S_KO 

K_K07  krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

P7S_KO 

K_K08  inicjowania i rozwijania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac 
archeologicznych i bioarcheologicznych 

P7S_KO 

K_K09  podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K10  propagowania zrozumienia społecznej roli archeologii P7S_KO 
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K_K11  propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie 
pozyskiwania źródeł archeologicznych 

P7S_KR 

K_K12  uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym 
podłożem kulturowym 

P7S_KR 

K_K13  uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich 
umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii 

P7S_KR 

K_K14  stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami 
archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

K_K15  odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

P7S_KR 

K_K16  rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa P7S_KR 
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4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy (zimowy) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  2x30*      2x30* 2x4,5 PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 
(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści programowe  

Two seminars are offered for MA students of this programme: Seminar in Archaeology (including Archaeology of Middle East, Archaeology of Egypt, 
Classical Archaeology with elements of Archaeology of Far East and New World and Archaeology of Ancient and Medieval Europe) and Seminar in 
Bioarchaeology.* 
During the Seminar classes students work on their MA projects, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. 
The supervisor is monitoring the progress in research work by assigning the presentations of the intermediary results to the students during the year. 
During their presentations students formulate research problems and hypotheses, discuss their methodological approaches and research methods. The 
topics of MA theses can be chosen among wide range of issues concerning Archaeology and Bioarchaeology. 
 
*During the 1st year students have to participate in both seminars, but have to choose the main one. Their MA thesis will be prepared in the frame of the 
main seminar and most of the obligatory and facultative courses should correspond with the main seminar topic. Seminar is 2-semester (60h) course, 
which continue in the 2nd semester. The credits will be assigned at the end of the course. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 
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History of 
Archaeology 
(obligatory lecture) 

30        30 2 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the most important issues concerning the history archaeological research and development of archaeological thought from the 
times of first explorers up to the middle 20th century.  
Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualization (presentation) and vocal transmission, additionally 
they will be provided with bibliography for each topic, to facilitate learning and preparation for an exam. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W11; K_W12;  
K_U13;  
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K10;  

Methodology of 
Archaeology 
(obligatory lecture) 

30        30* 2 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the most important issues concerning the development of archaeological thought and methodological approaches to archaeological 
research in 20th and 21st centuries. The course focus on place of archaeology in the system of sciences, its links and relations to the other branches of 
science as well as the important approaches to the interpretation of archaeological phenomena and processes. An important part of the lecture constitute 
the discussion on the social role of archaeology, the importance of protection of cultural heritage and heritage management.* 
Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualization (presentation) and vocal transmission, additionally they 
will be provided with bibliography for each topic, to facilitate learning and preparation for an exam. 
 
*The lecture is 60 hours course, which continue in the 2nd semester. The credits will be assigned at the end of the course. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W07; K_W11; K_W12; K_W16; K_W17; K_W18 
K_U13; 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K12; K_K14 

Introduction to 
Bioarchaeology 
(obligatory lecture) 

30        30* 2 EU/EP B Archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the most important issues of bioarchaeology: biology of bone, the issues of the environmental stress, methods of diet reconstruction, 
methods of reconstruction of physical activity, epidemiology, reconstruction of mobility, paleodemography, taphonomy, and analysis of cremations relics 
and their application in archaeological research.* 
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Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualization (presentation) and vocal transmission, additionally they 
will be provided with bibliography for each topic, to facilitate learning and preparation for an exam.. 
 
*The lecture is 60 hours course, which continue in the 2nd semester. The credits will be assigned at the end of the course. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W08; K_W09; K_W10;  
K_U06; K_U13; 
K_K02; K_K03; K_K14 
 

Basic Human 
Osteology 
Obligatory course 
(Bioarchaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* T B Archeologia 

Treści programowe  The course introduces human osteology of adult individuals. 
It focus on the anatomical terminology and introduction to the biology of human skeleton and analysis of the following: upper limb and shoulder girdle; 
lower limb and pelvis girdle; vertebrae and thorax (ribs and sternum); cranium – facial skeleton; cranium – neurocranium and suturae; human dentition; 
comparative osteology – recognition if the remains found during the excavations are human or not.* 
Each class consists of theoretical introduction to the topic with the presentation (visual and vocal) given by instructor, followed by hands-on experience, 
lead and assisted by the instructor, in form of direct contact with osteological collection, to have an ability to relate the theory with the actual material 
analysis. The transmission of knowledge will be facilitated through the discussion and evaluation of obtained information. 
 
*The course is obligatory only to the students who have chosen Seminar in Bioarchaeology as the main one. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W13;  
K_U01; K_U02; K_U07; K_U13;  
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Selected problems 
of Mediterranean 
Archaeology 
(Obligatory course) 

 0/30*       0/30* 0/3* T/Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  The course introduces the latest achievements of the archaeology of the Mediterranean region. The most important aim of this class is the discussion 
concerning the most important recent issues and challenges of this branch of archaeology, thus, the topics discussed during the classes may vary each 
year.*  
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On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
 
*The course is obligatory only for students who have chosen Seminar in Archaeology as the main one. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U07; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Facultative course 
(Archaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning Archaeology of Near East, Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the 
Far East, Classical Archaeology. 
On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Facultative course 
(Bioarchaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeology. Some of the courses are prepared and taught in cooperation with 
staff from Warsaw Medical University (WUM). 
Each class consists of theoretical introduction to the topic with the presentation given by instructor through visual aids, and depending on current available 
research, followed by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory with the actual material analysis. On this basis, along with 
his/her own research, student prepares presentation to be discussed and evaluated by fellow students and instructor. 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W08;K_W09; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Scientific writing in 
archaeology 
(workshop) 

     30   30 3 Inne (praca 
pisemna, zaliczenie 
na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  This class is focused on theoretical knowledge and development of practical abilities of scientific writing, preparing students for writing their MA thesis 
as well as the challenges of their further scientific career. 
Student is required to plan and design research topic, perform research and finally prepare his/her own scientific text on chosen subject. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13; K_W15 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U08; K_U11; K_U13; K_U19; K_U20;  
K_K01; K_K04; K_K05; K_K06; K_K11; K_K12; K_K16 

General Lecture 
(Social Sciences) 

        30 2,5   B Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe  The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic should be selected among the classes concerning the 
disciplines of Social Sciences (i.e.: Psychology, Sociology, Resocialisation, Economy, Social Geography, etc.) The main content and the method of 
evaluation is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

N.A. 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 24,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050h (870h 
w sali + 180 ćwiczeń terenowych). 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi (letni) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  2x30*      2x30* 2x4,5* PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 
(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści programowe  

Two seminars are offered for MA students of ths programme: Seminar in Archaeology (including Archaeology of Middle East, Archaeology of Egypt, 
Classical Archaeology with elements of Archaeology of Far East and New World and Archaeology of Ancient and Medieval Europe) and Seminar in 
Bioarchaeology.* 
During the Seminar classes students work on their MA project, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. 
The supervisor is monitoring the progress in research work by assigning the presentations of the intermediary results to the students during the year. 
During their presentations students formulate research problems and hypotheses, discuss their methodological approaches and research methods. The 
topics of MA theses can be chosen among wide range of issues concerning Archaeology and Bioarchaeology 
 
 
*  The Seminar are the two semester (60 hours) courses. It is a continuation of the class started in the 1st semester.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Methodology of 
Archaeology 
(obligatory lecture) 

30*        30* 2* EU/EP B Archeologia 
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Treści programowe  The lecture presents the most important issues concerning the development of archaeological thought and methodological approaches to archaeological 
research in 20th and 21st centuries. The course focuses on place of archaeology in the system of sciences, its links and relations to the other branches 
of science as well as the important approaches to the interpretation of archaeological phenomena and processes. An important part of the lecture 
constitute the discussion on the social role of archaeology, the importance of protection of cultural heritage and heritage management.* 
Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualization (presentation) and vocal transmission, additionally they 
will be provided with bibliography for each topic, to facilitate learning and preparation for an exam. 
 
*The lecture is 60 hours course. It is a continuation of the class started in the 1st semester. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W11; K_W12; K_W16; K_W17; K_W18 
K_U13; 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K12; K_K14 

Introduction to 
Bioarchaeology 
(obligatory lecture) 

30*        30* 2* EU/EP B Archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the most important issues of bioarchaeology: biology of bone, the issues of the environmental stress, methods of diet reconstruction, 
methods of reconstruction of physical activity, epidemiology, reconstruction of mobility, paleodemography, taphonomy, and analysis of cremations relics 
and their application in archaeology.* 
Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualization (presentation) and vocal transmission, additionally they 
will be provided with bibliography for each topic, to facilitate learning and preparation for an exam.. 
 
*The lecture is 60 hours course. It is a continuation of the class started in the 1st semester. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W08; K_W09; K_W10; K_W14; 
K_U06; K_U13; 
K_K02; K_K03; K_K14 
 

Advanced Human 
Osteology 
(Obligatory course) 
(Bioarchaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* T B Archeologia 

Treści programowe  The course aims to provide students with advanced issues concerning human remains in archaeological contexts. It is based on the knowledge of basic 
human osteology (required Basic Human Osteology or equivalent).* 
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Course contents the issues of the bone biology and the analysis of: juvenile skeleton and skeleton growth; introduction to aging of human skeleton; 
introduction to sexing of human skeleton; introduction to estimation of ancestry; introduction to osteometry and stature estimation; the non-metric traits 
of cranial and postcranial skeleton. 
Each class consists of theoretical introduction to the advanced topics in bioarchaeological analyses, with the presentation (visual and vocal) given by 
instructor, followed by hands-on experience, lead and assisted by the instructor, in form of direct contact with osteological collection, to have an ability 
to relate the theory with the actual material analysis. The transmission of knowledge will be facilitated through the discussion and evaluation of obtained 
information. 
 
*The course is obligatory only to the students who have chosen Seminar in Bioarchaeology as the main one. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W13;  
K_U01; K_U02; K_U07; K_U13;  
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Selected problems 
of Mediterranean 
material culture 
(Obligatory course) 

 0/30*       0/30* 0/3* T/Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  The course introduces the latest achievements of the research on the material culture of the ancient Mediterranean. The most important aim of this class 
is the discussion concerning the most important recent issues and challenges of this branch of archaeology, thus, the topics discussed during the classes 
may vary each year.* 
On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
 
*The course is obligatory only to the students who have chosen Seminar in Archaeology as the main one. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U07; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Facultative course 
(Archaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 
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Treści programowe  To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning Archaeology of Near East, Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the 
Far East, Classical Archaeology. 
On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Symbole efektów uczenia podawane są dla poszczególnych zajęć. 

Facultative course 
(Bioarchaeology) 

 0/30*       0/30* 0/3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeology. Some of the courses are prepared and taught in cooperation with 
staff from Warsaw Medical University (WUM) 
Each class consists of theoretical introduction to the topic with the presentation given by instructor through visual aids, and depending on current available 
research, followed by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory with the actual material analysis. On this basis, along with 
his/her own research, student prepares presentation to be discussed and evaluated by fellow students and instructor. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Bioarchaeology/Ar
chaeology 
(workshop) 

     30   30 3 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 
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Treści programowe  This class is focused on of practical abilities of documentation and interpretation of archaeological/bioarchaeological material. Students will work with 
objects coming from the archaeological excavations performed by the staff of Institute of Archaeology, participating in the research process and perfecting 
their archaeological skills. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W09; K_W15; K_W16; K_W17; K_W20 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U19;  
K_K01; K_K11; K_K13; K_K14; K_K15  

General Lecture 
(Social Sciences) 

        30 2,5   B Wybrana 
dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe  The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic should be selected among the classes concerning the 
disciplines of Social Sciences (i.e.: Psychology, Sociology, Resocialisation, Economy, Social Geography, etc.) The main content and ,method of 
evaluation is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

N.A. 

Excavation training    150     150 9 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń 
terenowych, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  Excavation training is to be selected from the offer of the Institute of Archaeology. It usually takes place during the summer period (June – September) 
and lasts 4 weeks. Students participate in the research conducted by the staff of the Institute of Archaeology in Poland or abroad and learn diverse 
methods of archaeological exploration, documentation and interpretation.   
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_W06; K_W09; K_W20 
K_U03; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17: K_U19;  
K_K01; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08; K_K14; K_K15 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 35,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300+150 h zajęć terenowych 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050h (870h 
w sali + 180 ćwiczeń terenowych). 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci (zimowy) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  30*      30* 4,5* PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 
(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści programowe  

Two seminars are offered for MA students of ths programme: Seminar in Meditteranean Archaeology and Seminar in Bioarchaeology.* 
During the Seminar classes students work on their MA project, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. 
The supervisor is monitoring the progress in research work by assigning the presentations of the intermediary results to the students during the year. 
During their presentations students formulate research problems and hypotheses, discuss their methodological approaches and research methods. The 
topics of MA theses can be chosen among wide range of issues concerning Archaeology and Bioarchaeology 
 
*During the 2nd year students continue only one, main seminar. Seminar is 2-semester (60h) course, which continue in the 2nd semester. The credits will 
be assigned at the end of the course. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 
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Facultative course 
(Archaeology) 

 1-2x30*       1-2x30* 1-2x3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  To be selected from the offer. * The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning Archaeology of Near East, Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the 
Far East, Classical Archaeology etc.. 
On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology and Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor, selecting 
at least one (30h, 3ECTS)  from the group “Archaeology”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Facultative course 
(Bioarchaeology) 

 1-2x30*       1-2x30* 1-2x3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeology. Some of the courses are prepared and taught in cooperation with 
staff from Warsaw Medical University (WUM) 
Each class consists of theoretical introduction to the topic with the presentation given by instructor, and depending on current available research, followed 
by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory with the actual material analysis. On this basis, along with his/her own research, 
student prepares presentation to be evaluated by fellow students and instructor. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology and Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor, selecting 
at least one (30h, 3ECTS) and no more than 2 (60h, 6 ECTS) from the group “Bioarchaeology”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Symbole efektów uczenia podawane są dla poszczególnych zajęć. 
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General Lecture 
 

        30 2,5 EP/EU B Wybrana 
dyscyplina 

Treści programowe  The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic can be chosen among all disciplines; however Human 
Sciences are recommended. The main content is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

N.A. 

Bioarchaeology/Ar
chaeology 
(workshop) 

     30   30 3 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  This class is focused on practical abilities of documentation and interpretation of archaeological/bioarchaeological material. Students will work with 
objects coming from the archaeological excavations performed by the staff of Institute of Archaeology, participating in the research process and perfecting 
their archaeological skills. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W09; K_W15; K_W16; K_W17; K_W20 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U19;  
K_K01; K_K11; K_K13; K_K14; K_K15 

Field survey 
training 

   30     30 1 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie ćwiczeń 
terenowych, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  Field survey training is to be selected from the offer of the Institute of Archaeology. It usually takes place in Autumn (October) or Spring (April) and lasts 
1 week. Students participate in the research conducted by the staff of the Institute of Archaeology in Poland or abroad and learn diverse methods of 
terrain prospection.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_W06; K_W09; K_W20 
K_U03; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17: K_U19;  
K_K01; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08; K_K14; K_K15 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 20 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+30h zajęć terenowych 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050h (870h 
w sali + 180 ćwiczeń terenowych). 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty (letni) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

  30*      30* 4,5* PR/Proj/Inne 
(przygotowanie 
wystąpień ustnych) 
(ocena wystawiana 
na koniec roku) 

B Archeologia 

Treści programowe  

Two seminars are offered for MA students of this programme: Seminar in Mediterranean Archaeology and Seminar in Bioarchaeology.* 
During the Seminar classes students work on their MA project, discussing their topics, plan of work and bibliography with the supervisor and colleagues. 
The supervisor is monitoring the progress in research work by assigning the presentations of the intermediary results to the students during the year. 
During their presentations students formulate research problems and hypotheses, discuss their methodological approaches and research methods. The 
topics of MA theses can be chosen among wide range of issues concerning Archaeology and Bioarchaeology 
 
 
* The Seminar are the two semester (60 hours) courses. It is a continuation of the class started in the 1st semester. 



21 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03, K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U14; K_U15; K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K11; K_K12; K_K13; K_K14; K_K15; K_K16 

Facultative course 
(Archaeology) 

 1-2x30*       1-2x30* 1-2x3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe  To be selected from the offer. * The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning Archaeology of Near East, Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the 
Far East, Classical Archaeology etc.. 
On the basis of the class content, provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography review, examination 
of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare presentation on most recent developments in Mediterranean 
archaeology, and discuss them with fellow students. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology and Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor, selecting 
at least one (30h, 3ECTS)  from the group “Archaeology”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

Facultative course 
(Bioarchaeology) 

 1-2x30*       1-2x30* 1-2x3* Proj/Inne 
(prezentacja ustna, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe To be selected from the offer.* The courses are usually connected to the recent researches of the research and teaching staff of the Institute of 
Archaeology. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeoogy. Some of the courses are prepared and taught in cooperation with 
staff from Warsaw Medical University (WUM) 
Each class consists of theoretical introduction to the topic with the presentation given by instructor, and depending on current available research, followed 
by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory with the actual material analysis. On this basis, along with his/her own research, 
student prepares presentation to be evaluated by fellow students and instructor. 
 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology and Bioarchaeology after consultation with the Seminar supervisor, selecting 
at least one (30h, 3ECTS) and no more than 2 (60h, 6 ECTS) from the group “Bioarchaeology”. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09; K_U10; K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05 

General Lecture 
 

        30 2,5 EP/EU B Wybrana 
dyscyplina 

Treści programowe  The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic can be chosen among all disciplines, however Human 
Sciences are recommended. The main content is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

N.A. 

MA Thesis writing 
and defense 

         24 Inne (ocena zadań 
wykonywanych w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie na ocenę) 

B Archeologia 

Treści programowe   The content of the MA thesis is related to the topic chosen during the 1st year of MA studies. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

N.A. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 40 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050h (870h 
w sali + 180 ćwiczeń terenowych). 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina Nauk Humanistycznych Archeologia 82% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MA in Archaeology 
Forma studiów Stacjonarne 
Kod ISCED 0222 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 59 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

96 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

n.d. 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych n.d. 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa 

efektów uczenia się) 
dziedzina nauk humanistycznych (36%) nauki o kulturze i religii  

nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

6 
6 
6 
5 
5 
5 
3 

nd 

dziedzina nauk społecznych (35%) nauki socjologiczne  
psychologia nauki o polityce i administracji 
ekonomia i finanse 

10 
9 
9 
7 

nd 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (29%) nauki biologiczne 29 
 

nd 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: artes liberales 
 

Nazwa kierunku studiów:  artes liberales 
Poziom kształcenia:       II stopnia 
Profil kształcenia:         ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent 

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych w kulturze 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych P7S_WG Zakres i głębia 
K_W03 zna i rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, 

społecznych i przyrodniczych 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W04 zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów naukowych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
K_W05 ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach 

humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W06 zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych  P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
K_W07 zna zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych 

i przyrodniczych 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W08 zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury  P7S_WG Zakres i głębia 
K_W09 ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
K_W10 rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a dynamiką zmian 

społecznych 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent 
K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł 

naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich 
krytycznej oceny 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do 
analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
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K_U03 potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej)  i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie nauk  
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U05 wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk 
kultury 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U06 uczestniczy w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych  P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U07 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z 
wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej 

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U08 potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w 
wybranym języku obcym 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U09 posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U10 potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców 
 

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób  

K_U11 rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej P7S_UO kierować pracą zespołu 
Kompetencje społeczne: absolwent 

K_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu,  
P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 
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K_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i 
paradygmaty badawcze 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do 
realizacji samodzielnie podjętych zadań 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego 
 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
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3. Specjalności (ścieżki) na kierunku studiów: artes liberales 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności ścieżka humanistyczno-społeczna  do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: artes liberales 
Specjalność: ścieżka humanistyczno-społeczna 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent 

S_HS_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, w szczególności: 
literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz archeologii 

K_W02 

S_HS_W02 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk społecznych, w szczególności: nauki o polityce i 
administracji, psychologii, nauk socjologicznych, ekonomii i finansów 

K_W02 

S_HS_W03 zna wybrane dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne i rozumie ich znaczenie w kulturze K_W06 
K_W08 
K_W09 

S_HS_W04 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych K_W04 
K_W05 

S_HS_W05 zna wybrane dzieła socjologów, psychologów, antropologów, politologów i ekonomistów K_W02 
K_W07 

S_HS_W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych K_W04 
S_HS_W07 rozumie różnice między hermeneutycznymi i socjologicznymi sposobami lektury dzieł kultury i sztuki K_W01 

K_W03 
K-W10 

S_HS_W08 zna wybraną terminologię z zakresu przyrodniczych K_W02 
K_W04 

S_HS_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk przyrodniczych  K_W04 
K_W05 
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Umiejętności: absolwent 

S_HS_U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk 
humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o 
kulturze i religii oraz archeologii 

K_U01 
K_U04 
K_U05 

S_HS_U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych z wykorzystaniem właściwego 
dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego  

K_U02 
K_U01 

S_HS_U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk 
humanistycznych 

K_U08 
K_U09 

S_HS_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk społecznych, 
w szczególności: nauki o polityce i administracji, psychologii, nauk socjologicznych, ekonomii i finansów  

K_U01 
K_U04 
K_U05 

S_HS_U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem właściwego dla 
danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U03 

S_HS_U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych K_U08 
K_U09 

S_HS_U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych K_U11 

S_HS_U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej 

K_U03 
K_U07 

S_HS_U09 potrafi rozpoznać specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 
S_HS_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych K_U01 

Kompetencje społeczne: absolwent 

S_HS_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 
S_HS_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 

oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 
K_K02 

S_HS_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań K_K03 
S_HS_K04 podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego K_K04 
S_HS_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 
S_HS_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 
S_HS_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 
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S_HS_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 
S_HS_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 

 
3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności ścieżka humanistyczno-przyrodnicza  do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 

kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: artes liberales 
Nazwa specjalności: ścieżka humanistyczno–przyrodnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent 

S_HP_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, w szczególności: 
literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz archeologii 

K_W02 

S_HP_W02 zna wybrane dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne i rozumie ich znaczenie w kulturze K_W06 
K_W08 
K_W09 

S_HP_W03 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych K_W04 
K_W05 

S_HP_W04 zna terminologię z zakresu nauk biologicznych K_W02 
S_HP_W05 zna wybrane teorie w zakresie nauk biologicznych K_W04 

K_W07 
S_HP_W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk biologicznych K_W04 

K_W05 
S_HP_W07 rozumie filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań podejmowanych w naukach biologicznych K_W01 

K_W03 
S_HP_W08 zna wybraną terminologię z zakresu nauk społecznych K_W02 

K_W04 
S_HP_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych K_W04 

K_W05 
K_W10 
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Umiejętności: absolwent 

S_HP_U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk 
humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o 
kulturze i religii oraz archeologii 

K_U04 
K_U05 
K_U01 

S_HP_U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych z wykorzystaniem właściwego 
dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_HP_U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk 
humanistycznych 

K_U08 
K_U09 

S_HP_U04 rozpoznaje specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 

S_HP_U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem właściwego 
dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_HP_U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych K_U08 

S_HP_U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych i przyrodniczych K_U11 

S_HP_U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej 

K_U07 

S_HP_U09 potrafi rozpoznać specyfikę nauk społecznych na tle nauk humanistycznych i przyrodniczych K_U01 

S_HP_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych K_U01 

Kompetencje społeczne: absolwent 

S_HP_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_HP_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 
oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_HP_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań K_K03 

S_HP_K04 podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego K_K04 

S_HP_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_HP_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 

S_HP_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_HP_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 
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S_HP_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 

 
3.3.  Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności ścieżka społeczno-przyrodnicza do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: artes liberales 
Nazwa specjalności: ścieżka społeczno-przyrodnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent  

S_SP_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk społecznych, w szczególności: nauki o polityce i 
administracji, psychologii, nauk socjologicznych, ekonomii i finansów 

K_W01 

S_SP _W02 zna wybrane dzieła socjologów, psychologów, antropologów, politologów i ekonomistów K_W04 
K_W10 

S_SP _W03 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych. K_W04 
K_W05 

S_SP _W04 zna terminologię z zakresu nauk biologicznych. K_W02 

S_SP _W05 zna wybrane teorie w zakresie nauk biologicznych. K_W04 
K_W07 

S_SP _W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk biologicznych K_W04 
K_W05 

S_SP _W07 rozumie społeczne i etyczne konsekwencje zmian klimatycznych K_W01 

S_SP_W08 zna wybraną terminologię z zakresu humanistycznych K_W02 

S_SP_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych K_W04 
K_W05 

Umiejętności: absolwent 

S_SP _U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk 
społecznych, w szczególności: nauki o polityce i administracji, psychologii, nauk socjologicznych, ekonomii i 
finansów 

K_U01 
K_U04 
K_U05 
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S_SP _U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem właściwego 
dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_SP _U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk 
społecznych 

K_U08 
K_U09 

S_SP _U04 rozpoznaje specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 

S_SP _U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem 
właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_SP _U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych K_U08 
K_U09 

S_SP _U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i przyrodniczych K_U11 

S_SP _U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej 

K_U03 
K_U07 

S_SP_U09 rozpoznaje specyfikę nauk humanistycznych na tle nauk społecznych i przyrodniczych K_U01 

S_SP_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych K_U01 

Kompetencje społeczne: absolwent 

S_SP_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_SP_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_SP_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych 
zadań 

K_K03 

S_SP_K04 podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
 

K_K04 

S_SP_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_SP_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 

S_SP_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_SP_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 

S_SP_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 
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3.4.  Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności: ścieżka Cultural and Intellectual History Between East and West. Double Degree 

Program / Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli. DDP do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: artes liberales 
Nazwa specjalności: ścieżka Cultural and Intellectual History Between East and West. Double Degree Program / Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli. 
DDP 
Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 
Wiedza: absolwent  

S_WZ_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli historii, filozofii, literatury, sztuki oraz nauk społecznych i 
przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej 

K_W01 

S_WZ_W02 zna terminologię kulturoznawczą w zakresie wystarczającym do jej wykorzystywania do opisu kultur dawnych i 
współczesnych  

K_W02 

S_WZ_W03 zna podstawowe zależności między tworami kultury a socjologicznym kontekstem ich powstawania w zakresie 
wystarczającym do jej wykorzystywania do analizy historii kultury i myśli  

K_W03 

S_WZ_W04 zna i rozumie metody analizy wpływu tradycji na powstawanie tworów kultur dawnych i współczesnych  
 

K_W04 

S_WZ_W05 zna i rozumie najnowsze metody badawcze w zakresie wiedzy o historycznych i współczesnych przemianach 
kulturowych w Europie i na świecie  

K_W05 

S_WZ_W06 zna metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych z uwzględnieniem ich przynależności do tradycji Wschodu i 
Zachodu  

K_W06 

S_WZ_W07 zna różnice w tradycjach akademickich Wschodu i Zachodu K_W07 

S_WZ_W08 zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury i rozumie ich uwarunkowania wynikające z 
różnic akademickich  

K_W08 

S_WZ_W09 orientuje się w najważniejszych przejawach artystycznych współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie  
 

K_W09 

S_WZ_W10 rozpoznaje, analizuje, interpretuje powiązania między działaniami kulturowymi a dynamiką zmian społecznych K_W10 

Umiejętności:  absolwent 

S_WZ_U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk 
humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, historii, nauk o sztuce, nauk o 
kulturze i religii oraz archeologii z uwzględnieniem specyfiki kultur akademickich  

K_U01 
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S_WZ_U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych z wykorzystaniem 
właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego w języku ścieżki (polski, rosyjski, angielski lub niemiecki) 

K_U02 

S_WZ_U03 potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej w języku polskim i w 
wybranym języku ścieżki 

K_U03 

S_WZ_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu historii kultury i myśli, uwzględniając 
uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz przyrodnicze i geograficzne 

K_U04 

S_WZ_U05 potrafi analizować i interpretować teksty i dzieła sztuki związane z historycznymi i współczesnymi zjawiskami 
kulturowymi oraz prowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów, dzieł sztuki i zjawisk 
związanych z funkcjonowaniem języka w różnych sferach rzeczywistości społecznej, stosując oryginalne, 
interdyscyplinarne podejście 

K_U05 

S_WZ_U06 posiada umiejętność przedstawiania w różnych formach i w różnych mediach problemów badawczych i opinii 
krytycznych o tekstach kultury, także umiejętność prezentacji tekstów naukowych i popularnonaukowych, 
dotyczących problematyki humanistycznej 

K_U06 

S_WZ_U07 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej 

K_U07 

S_WZ_U08 potrafi samodzielnie, w sposób twórczy i pogłębiony zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym 
w języku polskim oraz w jednym z języków specjalności 

K_U08 

S_WZ_U09 potrafi omawiać w języku obcym zagadnienia związane z życiem kulturalnym, naukowym i społecznym 
 

K_U09 

S_WZ_U10 potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców K_U10 

S_WZ_U11 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin i kultur akademickich, przyjmując różne 
role 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent 

S_SP_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_SP_K02 jest gotów do  dynamicznego  rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_SP_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych 
zadań 

K_K03 

S_SP_K04 podejmuje działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
 

K_K04 

S_SP_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_SP_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 
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S_SP_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_SP_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 

S_SP_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 
 

4. Semestr (rok) dla kierunku artes liberales 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze 
zimowym/letnim 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której odnosi 

się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe I 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa lub 
inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

 
 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych 
materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
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zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 
najwłaściwsze metody 

Symbol efektów uczenia się 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K08 

Seminarium dziedzinowe II   45/45      90 7 Praca zaliczeniowa lub 
inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych 
materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 
najwłaściwsze metody 

Symbol efektów uczenia się  K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K08 

Zajęcia dziedzinowe I 
(moduł humanistyczny lub 
społeczny lub przyrodniczy 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
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inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych zajęć 

lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe I odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego I. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny I. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z 
Seminarium dziedzinowym I. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny I.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek 
kształcenia 

Symbol efektów uczenia się  Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05,  K_U08  
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07,  K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, 09, 10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05,  K_U08  
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03,  K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05,  K_U08  
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07,  K_K09 

Zajęcia dziedzinowe II 
(moduł społeczny lub 
przyrodniczy lub 
humanistyczny) 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych zajęć 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
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psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe II odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego II. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny II. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z 
Seminarium dziedzinowym II. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny II.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek 
kształcenia 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, 09, 10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05,  K_U08, 
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08, 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K09 

Zajęcia dziedzinowe III 
(moduł przyrodniczy, lub 
humanistyczny lub 
społeczny) 

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych zajęć 

 nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
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ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nie związanej z żadnym z wybranych seminariów dziedzinowych. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny III. Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie kształcenia o treści 
programowe nieobjęte żadnym z dwóch seminariów dziedzinowych. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla danej 
dziedziny. Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych 
ścieżek kształcenia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, K_W09, K_W10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08, 
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K09  

Lektura tekstu naukowego   30/0      30 3 prace cząstkowe B filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować 
zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych 
strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08 
K_U01, K_U02, KU_05, KU_08 
KK_01, KK_02, KK_05, KK_07 
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Seminarium badawcze I*   0/30      30 (3)* Prace cząstkowe, 
Prezentacja ustna 
 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony 
w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, 
znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności 
wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +- 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): +- 630 
 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć także: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
  *w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi: 5 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty  
Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne      
Seminarium dziedzinowe I   45/45      90 7 praca 

zaliczeniowa 
 
 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych 
materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze 
metody. 
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Symbol efektów uczenia się  K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K08 

Seminarium dziedzinowe II   45/45      90 7 Praca 
zaliczeniowa 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych 
materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i 
przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
zespołowe. Dzięki uczestnictwu w seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze 
metody. 

Symbol efektów uczenia się K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K08 

Zajęcia dziedzinowe I 
(moduł humanistyczny lub 
społeczny lub przyrodniczy 

 +- 30/60       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna, 
Test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
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poszczególnych 
zajęć 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe I odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego I. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny I. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z 
Seminarium dziedzinowym I. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny I.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek 
kształcenia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08  
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, 09, 10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08  
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08  
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K09 

Zajęcia dziedzinowe II 
(moduł społeczny lub 
przyrodniczy lub 
humanistyczny) 

 +- 60/30       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
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poszczególnych 
zajęć 

psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe II odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego II. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny II. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z 
Seminarium dziedzinowym II. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny II.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek 
kształcenia. 

Symbol efektów uczenia się  Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, 09, 10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K09 

Zajęcia dziedzinowe III 
(moduł przyrodniczy, lub 
humanistyczny lub 
społeczny) 

 +-30/30       +-60 6 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

 nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
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nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nie związanej z żadnym z wybranych seminariów dziedzinowych. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny III. Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie kształcenia o treści 
programowe nieobjęte żadnym z dwóch seminariów dziedzinowych. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla danej 
dziedziny. Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych 
ścieżek kształcenia. 

Symbol efektów uczenia się  Dla przedmiotów modułu humanistycznego 
K_W01, K_W02, K_W03, KW_04, KW_05, KW_06, KW07, K_W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu społecznego 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07, K_W09, K_W10 
 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K08 
 
Dla przedmiotów modułu przyrodniczy 
1, K_W02, K_W03, K_W 05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K05, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K 04, K_K06, K_K07, K_K09 

Seminarium magisterskie   30/30      60 7 Praca dyplomowa 
 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
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nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej 
pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 

Symbol efektów uczenia się  KW_ 03, KW_ 05, KW_ 07 
KU_07, KU_04, KU_10, KU_11 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_08 

Seminarium badawcze II   30/30*       (6)* Praca dyplomowa B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla studentów 
planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do 
jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii 
komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia się  KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10  
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 
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Sesja naukowa        +-30/0 +-30 (2)* Referat lub esej B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez koordynatora 
przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub - w wypadku uczestnictwa bez referatu - napisanie eseju o tematyce 
podejmowanej na konferencji. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

KU_06, KU_10 
KK_02, KK_03, KK_05, KK_07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +- 300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): +- 570 
 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 
  
                        

 W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym 
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5. Rok/semestr dla specjalności:  
5.1. Rok/semestr dla specjalności: ścieżka humanistyczno-społeczna 

5.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
– humanistyczne 

  45/45      90  7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 
 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy 
dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium 
student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

– dzieło sztuki w kulturze 
– hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
– aktywne uczestnictwo w kulturze 
– metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W01, S_HS_W03, S_HS_W04 
S_HS_U01, S_HS_U02, S_HS_U07  
S_HS_K01, S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 
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Seminarium dziedzinowe 
– społeczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego: 

– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się 

S_HS_W02, S_HS_W05, S_HS_W06 
S_HS_U04, S_HS_U05, S_HS_U06, S_HS_U07 
 S_HS_K01, S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł humanistyczny 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
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dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia,  historia,  językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, archeologia.  

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W01, S_HS_W03, S_HS_W04, S_HS_W07 
S_HS_U02, S_HS_U03, S_HS_U08 
S_HS_K02, S_HS _K03, S_HS_K 04, S_HS _K06, S_HS _K07,  S_HS _K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł społeczny 

 60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym społecznym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie 
nauk społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W02, S_HS_W05, S_HS_W06, S_HS_W07 
S_HS_U04, 05, 06, 08 
S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł przyrodniczy 

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

 nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk przyrodniczych. 
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Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W08 
S_HS_W09 
S_HS_U09 
S_HS_U10 

Lektura tekstu 
naukowego 

 +-30/30       +-60 3 Prace cząstkowe B filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować 
zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych 
strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Symbol efektów uczenia 
się  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08 
K_U01, K_U02, KU_05, KU_08 
KK_01, KK_02, KK_05, KK_07 

Seminarium badawcze I*   0/30*       (3)*    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony 
w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, 
znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności 
wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze/roku): 30/60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +- 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): +- 630 

W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 
    liczba wymaganych punktów ECTS wynosi:  5  
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     Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne      

Seminarium dziedzinowe 
– humanistyczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 
 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał 
sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

– dzieło sztuki w kulturze 
– hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
– aktywne uczestnictwo w kulturze 
– metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W01, S_HS_W03, S_HS_W04  
S_HS_U01, S_HS_U02, S_HS_U07, S_HS_U08 
S_HS_K01, S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 

Seminarium dziedzinowe 
– społeczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki socjologiczne  
psychologia 
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nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W02, S_HS_W05, S_HS_W06 
S_HS_U04, S_HS_U05, S_HS_U06, S_HS_U07, S_HS_U08 
S_HS_K01, S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł humanistyczny 

 +-30/60       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin 
w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia,  historia,  językoznawstwo, literaturoznawstwo, 
archeologia.  
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Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W02, S_HS_W03, S_HS_W05, S_HS_W06, S_HS_W07 
S_HS_U02, S_HS_U03,  S_HS_U08 
S_HS_K02, S_HS _K03, S_HS_K 04, S_HS _K06, S_HS _K07,  S_HS _K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł społeczny 

 +-60/30       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym społecznym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie nauk 
społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W02, S_HS_W05, S_HS_W06, S_HS_W07 
S_HS_U04, S_HS_U05, S_HS_U06, S_HS_U08 
S_HS_K02, S_HS_K03, S_HS_K08 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł przyrodniczy 

 +-30/30       +-60 6 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

 nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia umożliwiają poznanie 
specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk przyrodniczych. 

 



33 

 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HS_W08 
S_HS_W09 
S_HS_U09 
S_HS_U10 

Seminarium magisterskie   30/30      60 7 Praca dyplomowa B  
Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej 
pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 

Symbol efektów uczenia 
się  

KW_ 03, KW_ 05, KW_ 07 
KU_07, KU_04, KU_10, KU_11 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_08 

Seminarium badawcze II   30/30*      60 (6)*  B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla studentów 
planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do 
jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 
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Symbol efektów uczenia 
się  

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10  
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

Sesja naukowa        +-30/0 30 (2)* Referat lub esej B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez koordynatora 
przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce podejmowanej 
na konferencji. 

Symbol efektów uczenia 
się  

KU_06, KU_10 
KK_02, KK_03, KK_05, KK_07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +-300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+-570 
 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 

 W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym 
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5.2 . Rok/semestr dla specjalności: ścieżka humanistyczno-przyrodnicza 
5.2.1 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne      

Seminarium dziedzinowe 
humanistyczne 

  45/45      90 7 Praca 
zaliczeniowa lub 
inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy 
dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium 
student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

– dzieło sztuki w kulturze 
– hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
– aktywne uczestnictwo w kulturze 
– metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HP_W01, S_HP_W02, S_HP_W03 
S_HP_U01, S_HP_U02, S_HP_U07 
S_HP_K01, S_HP_K02, S_HP_K03, S_HP_K08 
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Seminarium dziedzinowe 
przyrodnicze 

  45/45      90 7 Praca 
zaliczeniowa lub 
inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje 
zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i 
wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

– różnorodność biologiczna i kulturowa 
–  animal studies 
– etologia ludzi i zwierząt 
– etyczne aspekty ekologii 
– filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
– sztuka ludzi i zwierząt 
– ewolucja biologiczna 
– zmiany klimatyczne 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_HP_W04, S_HP_W05, S_HP_W06, S_HP_W07 
S_HP_U04, S_HP_U05, S_HP_U06, S_HP_U07 
S_HP_K01, S_HP_K02, S_HP_K03, S_HP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin 
pisemny, 
Praca roczna, 
Test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia,  historia,  językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, archeologia.  

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HP_W01, S_HP_W02, S_HP_W03 
S_HP_U01, S_HP_U02,  S_HP_U03, S_HP_U08 
S_HP_K02, S_HP _K03, S_HP_K 04, S_HP _K06, S_HP _K07,  S_HP _K08  

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin 
pisemny, 
Praca roczna, 
Test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, a także 
zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne i społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HP_W04, S_HP_W05, S_HP_W06, 7 
S_HP_U04, S_HP_U05,  S_HP_U06, S_HP_U08 
S_HP_K02, S_HP _K03, S_HP_K 04, S_HP _K06, S_HP_K07,  S_HP _K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne  

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin 
pisemny, 
Praca roczna, 
Test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

 nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk społecznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk społecznych. Zajęcia umożliwiają poznanie 
specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

HP_W08, HP_W09 
HP_U09, HP_U10 

Lektura tekstu naukowego  30/30       60 3 Prace cząstkowe B filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować 
zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych 
strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Symbol efektów uczenia 
się  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08,  
K_U01, K_U02, KU_05, KU_08 
KK_01, KK_02, KK_05, KK_07 

Seminarium badawcze I   0/30*       (3)*    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest 
przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować 
problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest 
kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +- 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): +-630 
 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 
    liczba wymaganych punktów ECTS wynosi: 5  
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5.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
humanistyczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał 
sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

– dzieło sztuki w kulturze 
– hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
– aktywne uczestnictwo w kulturze 
– metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_HP_W01, S_HP_W02, S_HP_W031 
S_HP_U01, S_HP_U02, S_HP_U07, 
S_HP_K01, S_HP_K02, S_HP_K03, S_HP_K08 

Seminarium dziedzinowe 
przyrodnicze 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki biologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje 
zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i 
wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

– różnorodność biologiczna i kulturowa 
–  animal studies 
– etologia ludzi i zwierząt 
– etyczne aspekty ekologii 
– filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
– sztuka ludzi i zwierząt 
– ewolucja biologiczna 
– zmiany klimatyczne 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HP_W04, S_HP_W05, S_HP_W06, S_HP_W07 
S_HP_U04, S_HP_U05, S_HP_U06, S_HP_U07 
S_HP_K01, S_HP_K02, S_HP_K03, S_HP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-30/60       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin 
w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, 
archeologia.  

Symbol efektów uczenia 
się  

S_HP_W01, S_HP_W02, S_HP_W03 
S_HP_U01, S_HP_U02,  S_HP_U03, S_HP_U08 
S_HP_K02, S_HP_K03, S_HP_K 04, S_HP _K06, S_HP _K07,  S_HP _K08   



41 

 

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

 +-60/30       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, a także 
zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne i społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_HP_W04, S_HP_W05, S_HP_W06, 7, 
S_HP_U04, S_HP_U05,  S_HP_U06, S_HP_U08 
S_HP_K02, S_HP _K03, S_HP_K 04, S_HP_K06, S_HP_K07,  S_HP _K08  

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne  

 +-30/30       +-60 6 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

 Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk społecznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk społecznych. Zajęcia umożliwiają poznanie 
specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

HP_W08, 09 
HP_U09, HP_U10 

Seminarium magisterskie   30/30      60 7 Praca dyplomowa B  
Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej 
pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 
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Symbol efektów uczenia 
się  

KW_ 03, KW_ 05, KW_ 07  
KU_07, KU_04, KU_10, KU_11 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_08 

Seminarium badawcze II*   30/30*      60 (6)*  B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla studentów 
planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do 
jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia 
się  

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10  
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

Sesja naukowa        +-30/0 30 (2)* Referat lub esej B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
nauki socjologiczne  
psychologia 
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nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez koordynatora 
przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce podejmowanej 
na konferencji. 

Symbol efektów uczenia 
się  

KU_06, KU_10 
KK_02, KK_03, KK_05, KK_07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +-300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+-570 
 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 

W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym 
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5.3 Rok/semestr dla specjalności: ścieżka społeczno-przyrodnicza 
5.3.1 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
społeczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B Nauki socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia się  
S_SP_W01, S_SP_W02, S_SP_W03 
S_SP_U01, S_SP_U02,  S_SP_U03, S_SP_U07 
S_SP_K01, S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 
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Seminarium dziedzinowe 
przyrodnicze 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B Nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje 
zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i 
wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

– różnorodność biologiczna i kulturowa 
–  animal studies 
– etologia ludzi i zwierząt 
– etyczne aspekty ekologii 
– filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
– sztuka ludzi i zwierząt 
– ewolucja biologiczna 
– zmiany klimatyczne 

Symbol efektów uczenia się  S_SP_W04, S_SP_W05, S_SP_W06, S_SP_W07 
S_SP_U04, S_SP_U05, S_SP_U06, S_SP_U07 
S_SP_K01, S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne 

  +-60/60      +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym społecznym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie 
nauk społecznych , tj nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_SP_W02, S_SP_W05, S_SP_W06, S_SP_W07 
S_SP_U04, S_SP_U05, S_SP_U06, S_SP_U08 
S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

  +-60/60      +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, a także 
zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne i społeczne 

Symbol efektów uczenia się  S_SP_W04, S_SP_W05, S_SP_W06, SP_W07 
S_SP_U04, S_SP_U05,  S_SP_U06, S_SP_U08 
S_SP_K02, S_SP _K03, S_SP_K 04, S_SP _K06, S_SP _K07,  S_SP _K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

 nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk humanistycznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk humanistycznych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin z zakresu dziedziny nauk 
humanistycznych. 

Symbol efektów uczenia się  S_SP_W08 
S_SP_W09 
S_SP_U09 
S_SP_U10 
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Lektura tekstu naukowego  30/30       60 3 Prace cząstkowe B filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować 
zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych 
strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Symbol efektów uczenia się  K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08 
K_U01, K_U02, KU_05, KU_08 
KK_01, KK_02, KK_05, KK_07 

Seminarium badawcze I*   0/30*       (3)*  B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest 
przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować 
problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest 
kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia się  KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +-330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+-630 
 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 
    liczba wymaganych punktów ECTS wynosi: 5  
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5.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
społeczne 

 45/45       90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane 
w sylabusie zajęć 
 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk  społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_SP_W01, S_SP_W02, S_SP_W03,  
S_SP_U01, S_SP_U02,  S_SP_U03, S_SP_U07, 
S_SP_K01, S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 
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Seminarium dziedzinowe 
przyrodnicze 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane 
w sylabusie zajęć 

B Nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych  oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje 
zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać 
do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

– różnorodność biologiczna i kulturowa 
–  animal studies 
– etologia ludzi i zwierząt 
– etyczne aspekty ekologii 
– filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
– sztuka ludzi i zwierząt 
– ewolucja biologiczna 
– zmiany klimatyczne 

Symbol efektów uczenia 
się  

S_SP_W04, S_SP_W05, S_SP_W06, S_SP_W07 
S_SP_U04, S_SP_U05, S_SP_U06, S_SP_U07 
S_SP_K01, S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne 

 +-30/60       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym społecznym. 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie nauk 
społecznych , tj nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  
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Symbol efektów uczenia  S_SP_W02, S_SP_W05, S_SP_W06, S_SP_W07 
S_SP_U04, S_SP_U05, S_SP_U06, S_SP_U08 
S_SP_K02, S_SP_K03, S_SP_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

 +-60/30       +-90 10 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, a także 
zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne i społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się 

S_SP_W04, S_SP_W05, S_SP_W06, SP_W07, 
S_SP_U04, S_SP_U05,  S_SP_U06, S_SP_U08 
S_SP_K02, S_SP _K03, S_SP_K 04, S_SP _K06, S_SP _K07,  S_SP _K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-30/30       +-60 6 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

 nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk humanistycznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk humanistycznych. Zajęcia umożliwiają poznanie 
specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_SP_W08 
S_SP_W09 
S_SP_U09 
S_SP_U10 

Seminarium magisterskie   30/30      60 7 Praca dyplomowa B  
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej 
pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 

Symbol efektów uczenia 
się  

KW_ 03, KW_ 05, KW_ 07 
KU_07, KU_04, KU_10, KU_11 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_08 

Seminarium badawcze II   30/30*      60 (6)*  B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla studentów 
planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do 
jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia 
się  

KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10  
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

Sesja naukowa        +-30/0 30 (2)* Referat lub esej B nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
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archeologia 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i administracji  
ekonomia i finanse 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez koordynatora 
przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce podejmowanej 
na konferencji. 

Symbol efektów uczenia 
się  

KU_06, KU_10 
KK_02, KK_03, KK_05, KK_07 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +-300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+-570 
 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 

 
W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym 
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5.4. Rok/semestr dla specjalności: ścieżka Cultural and Intellectual History Between East and West. Double Degree Program / Między 
Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli. DDP 
5.4.1 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

 W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
humanistyczne dedykowane 
dla ścieżki: Cultural and 
Intellectual History Between 
East and West. 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki. W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez 
analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 
najwłaściwsze metody. 

Seminarium dziedzinowe humanistyczne dedykowane dla ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West w szczególności: 

1) kształci i doskonali umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych 
Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią i ikonografią.  

2) umożliwia pogłębioną refleksję zarówno nad genezą, kulturowymi uwarunkowaniami, treścią i przemianami pojęć Wschodu i Zachodu, 
jak i nad następstwami ich używania w celu samookreślenia siebie i określenia innego. Refleksja ta bowiem stanowi niezbędny warunek 
świadomego podejmowania tematyki łączącej się z kontaktami kulturowymi Wschodu i Zachodu Europy. 
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3) kształci i doskonali zarówno umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych wywodzących się z różnych kultur 
akademickich, z różnych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, jak i umiejętności wykorzystywania ich i komentowania w tekście 
interdyscyplinarnych prac magisterskich ze świadomością przyjętych założeń metodologicznych 

4) kształci i doskonali umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury i zjawisk stanowiących przedmiot badań. 

Symbol efektów uczenia się  
S_WZ_W04, S_WZ_W05, S_WZ_W06, S_WZ_W07, S_WZ_W08  
S_WZ_U01, S_WZ_U02, S_WZ_U03, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U08, S_WZ_U10  
S_WZ_K01, S_WZ_K02, S_WZ_K05, S_WZ_K07 

Seminarium dziedzinowe 
społeczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01 
S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U10 
S_WZ_K04, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K09 
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Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia,  historia,  językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, archeologia. 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_W02, S_WZ_W04, S_WZ_W05, S_WZ_W06, S_WZ_W07, S_WZ_W08, S_WZ_W09 
S_WZ_U01, S_WZ_U02, S_WZ_U03, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U06, S_WZ_U09, S_WZ_U10, S_WZ_U11 
 S_WZ_K04, S_WZ_K05, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin 
w dziedzinie nauk społecznych , tj nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_W03, S_WZ_W05, S_WZ_W08, S_WZ_W10 
 S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U09 
S_WZ_K01, S_WZ_K02, S_WZ_K03, S_WZ_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  

 nauki biologiczne 
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Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk przyrodniczych. 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01 
S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U10 
 S_WZ_K04, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K09 

Lektura tekstu naukowego  30/30       60 3 Prace cząstkowe B filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się identyfikować 
zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety i ograniczenia przedstawianych 
strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Symbol efektów uczenia się  K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W08,  
K_U01, K_U02, KU_05, KU_08 
KK_01, KK_02, KK_05, KK_07 

Seminarium badawcze I*   0/30*      30 (3)*  B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest 
przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować 
problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest 
kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 
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Symbol efektów uczenia się  KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +- 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+- 630 
 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć także: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
  *w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi: 5 

 

5.4.2.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin w semestrze zimowym/letnim Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium dziedzinowe 
humanistyczne dedykowane 
dla ścieżki Cultural and 
Intellectual History Between 
East and West 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki. W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez 
analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania 
odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i 
zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 
najwłaściwsze metody. 

Seminarium Seminarium dziedzinowe humanistyczne dedykowane dla ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West w 
szczególności: 

1. kształci i doskonali umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych 
Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią i ikonografią.  

2. umożliwia pogłębioną refleksję zarówno nad genezą, kulturowymi uwarunkowaniami, treścią i przemianami pojęć Wschodu i Zachodu, 
jak i nad następstwami ich używania w celu samookreślenia siebie i określenia innego. Refleksja ta bowiem stanowi niezbędny warunek 
świadomego podejmowania tematyki łączącej się z kontaktami kulturowymi Wschodu i Zachodu Europy. 

3. kształci i doskonali zarówno umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych wywodzących się z różnych kultur 
akademickich, z różnych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, jak i umiejętności wykorzystywania ich i komentowania w tekście 
interdyscyplinarnych prac magisterskich ze świadomością przyjętych założeń metodologicznych 

4. kształci i doskonali umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury i zjawisk stanowiących przedmiot badań. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

S_WZ_W04, S_WZ_W05, S_WZ_W06, S_WZ_W07, S_WZ_W08,  
S_WZ_U01, S_WZ_U02, S_WZ_U03, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U07, S_WZ_U08, S_WZ_U10,  
S_WZ_K01, S_WZ_K02, S_WZ_K05, S_WZ_K07, 

Seminarium dziedzinowe 
społeczne 

  45/45      90 7 Praca zaliczeniowa 
lub inne wskazane w 
sylabusie zajęć 
 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym 
wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy zjawisk społecznych i 
tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
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Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 
– ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
– Jednostki a społeczeństwo 
– socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
– aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
– społeczne aspekty ekologii 
– społeczne aspekty płci 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U07, S_WZ_U10, S_WZ_K04, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K09 

Zajęcia dziedzinowe - 
humanistyczne 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia,  historia,  językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, archeologia. 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_W02, S_WZ_W04, S_WZ_W05, S_WZ_W06, S_WZ_W07, S_WZ_W08, S_WZ_W09, S_WZ_U01, S_WZ_U02, S_WZ_U03, 
S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U06, S_WZ_U09, S_WZ_U10, S_WZ_U11, S_WZ_K04, S_WZ_K05, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
społeczne 

 +-60/60       +-120 12 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny 
Praca roczna, 
Test 
Praca cząstkowa, 
Projekt 
Inne wskazane w 
sylabusach zajęć 

B Nauki 
socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o polityce i 
administracji 
Ekonomia i finanse 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin 
w dziedzinie nauk społecznych , tj nauki socjologiczne, psychologia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse.  

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_W03, S_WZ_W05, S_WZ_W08, S_WZ_W10, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U09, S_WZ_K01, S_WZ_K02, S_WZ_K03, 
S_WZ_K08 

Zajęcia dziedzinowe - 
przyrodnicze 

 +-30/30       +-60 8 Egzamin ustny 
Egzamin pisemny, 
Praca roczna,  
Test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w 
sylabusach 
poszczególnych 
zajęć 

 nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk przyrodniczych. 

Symbol efektów uczenia się  S_WZ_W01, S_WZ_U04, S_WZ_U05, S_WZ_U10, S_WZ_K04, S_WZ_K06, S_WZ_K07, S_WZ_K09 

Seminarium magisterskie   30/30      60 7 Praca 
dyplomowa 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej 
pracy. Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 

Symbol efektów uczenia się  KW_ 03, KW_ 05, KW_ 07,  
KU_07, KU_04, KU_10, KU_11 
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_08 

Seminarium badawcze II   30/30*      60 (6)*  B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
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historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla studentów 
planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia 
do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Symbol efektów uczenia się  KW_05, KW_07, KW_10  
KU_04, KU_06, KU_07, KU_08, KU_10  
KK_01, KK_02, KK_03, KK_05, KK_06 

Sesja naukowa        +-30/0 30 (2)* Referat lub esej B nauki o kulturze i 
religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o polityce i 
administracji  
ekonomia i finanse 
nauki biologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez koordynatora 
przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce 
podejmowanej na konferencji. 

Symbol efektów uczenia się  KU_06, KU_10 
KK_02, KK_03, KK_05, KK_07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 30/30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): +-300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):+-570 
 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk humanistycznych (30%) nauki o kulturze i religii  

nauki o sztuce  
filozofia  
historia 
językoznawstwo  
literaturoznawstwo 
archeologia 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

dziedzina nauk społecznych (28%) nauki socjologiczne  
psychologia  
nauki o polityce i administracji 
ekonomia i finanse 

8 
8 
7 
5 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (23%) nauki biologiczne 23 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0288 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 89 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nd 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nd 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

86 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nd 
 

 



1 

 
Załącznik nr 7 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

astronomia 
nauki fizyczne 

astronomia: 80% 
nauki fizyczne: 20% 

astronomia 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: astronomia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademickim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny 
astronomia, a w wybranym obszarze badań – na poziomie szczegółowym 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny nauki 
fizyczne. 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie metody obliczeniowe konieczne do rozwiązywania problemów w 
wybranym obszarze badań w astronomii  

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony program obserwacyjny 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej specyficznych dla astronomii, związanych z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju astronomii, w szczególności w 
wybranym obszarze badań 

P7S_WG 

K_W07 zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym 
na samodzielną pracę w wybranym obszarze badań.  

P7S_WK 
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K_W08 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z 
działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
obserwacji i wnioskowaniu 

P7S_UW 

K_U02 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa astronomii. P7S_UW 

K_U03 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa nauk 
fizycznych  

P7S_UW 

K_U04 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane programy obserwacyjne 
bądź symulacje numeryczne w określonych obszarach astronomii, 
indywidualnie i w zespole 

P7S_UO 

K_U05 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w astronomii wraz z oceną dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U06 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub istotę 
programu obserwacyjnego opisanego w literaturze z uwzględnieniem 
poczynionych założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U07 potrafi połączyć metody i idee z różnych pól badawczych; jest w stanie 
zauważyć, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego  
modelu 

P7S_UW 

K_U08 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę astronomii, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 



4 

K_U09 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
numerycznych) w formie pisemnej (w języku polskim i angielskim), ustnej (w 
języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 

K_U10 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i 
niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru 
nauk fizycznych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U11 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym 
samokształcenia) w zakresie wybranego obszaru badań oraz poza nim 

P7S_UU 

K_U12 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w 
zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U13 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności 
do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizacji 
procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie – w różnych rolach. P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KK 

K_K05 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi 
i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych 

P7S_KR 
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lub astronomii, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania 
zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji, do uwzględniania społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie przewiduje się 
4. Semestry dla kierunku astronomia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Astrofizyka I 60   60     120 12 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Opis i dyskusja podstawowych praw struktury i ewolucji gwiazdowej: tworzenie się gwiazd, ewolucja gwiazd na diagramie Hertzsprunga-
Russella, transport promieniowania we wnętrzach gwiazdowych, atmosfery gwiazdowe, produkcja energii i reakcje termojądrowe, 
struktura gwiazdowa w różnych etapach ewolucji, końcowe fazy ewolucji i tworzenie się białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych 
dziur, wybrane zagadnienia z ewolucji układów podwójnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Fizyka 
statystyczna 
 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
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Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Wariant A: 
 
Przedmiot do 
wyboru z listy 
Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

30        30 3 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 

Informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U11, K_U13, K_K01, K_K02 

Proseminarium  
specjalistyczne I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 
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prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 
innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K07 

Astrofizyka II 45   45     90 8 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wprowadzenie do obiektów zwartych w astrofizyce. Struktura białych karłów i gwiazd neutronowych. Procesy promieniste: 
promieniowanie synchrotronowe, odwrotny efekt Comptona, promieniowanie hamowania. Promieniowanie obiektów zwartych: pulsary, 
magnetary, obiekty akreujące, błyski gamma. Dyski akrecyjne, ich modele i promieniowanie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_K01 

Astronomia 
pozagalaktyczna 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Galaktyki, ciemna materia, aktywne jądra galaktyk, czarne dziury wielkich mas, układy galaktyk, modele wszechświata, obserwacje 
astronomiczne w rozszerzającym się wszechświecie, standardowy model gorącego wszechświata, powstanie struktury we 
wszechświecie, anizotropia mikrofalowego promieniowania tła, testy kosmologiczne, projekty obserwacyjne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_K01, K_K05 
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Mechanika nieba 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zarys historyczny problemów związanych z mechaniką nieba, Układ Słoneczny, zagadnienie dwóch ciał, perturbacje ogólne, 
ograniczone zagadnienie trzech ciał, elementy astronautyki, efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał, nasza Galaktyka, orbity gwiazd, 
elementy statystycznego opisu funkcji rozkładu gwiazd, oddziaływania dwuciałowe i czas relaksacji, struktura spiralna galaktyk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U08, K_K01 

Proseminarium  
specjalistyczne II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna I 
 
lub 
 
Warsztaty 
astrofizyki I 

    

60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 

  60 5 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_K03, K_K04, K_K06 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytec
ki(e)* 
 

30        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 660 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: P/B 



12 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

Astrofizyka III 30   30     60 6 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Powstawanie i ewolucja układów podwójnych, podstawy astronomii i zasady detekcji fal grawitacyjnych, zjawiska soczewkowania i 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego wraz zastosowaniami, supernowe. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_K01 

Kosmologia 30        30 3 EP B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Współczesne metody obserwacyjne kosmologii; stan badań. Teoria powstania struktury w początkowo jednorodnym modelu 
kosmologicznym. Pierwsze obiekty. Powtórna jonizacja. Znaczenie neutralnego wodoru. Struktura w największej skali. Anizotropia 
mikrofalowego promieniowania tła: teoria  i możliwości obserwacyjne. Testy kosmologiczne. Hipotezy o naturze ciemnej materii i ciemnej 
energii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U06, K_K01 
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Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna II 
 
lub 
 
Warsztaty 
astrofizyki II 

    

60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 

  60 6 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_K03, K_K04, K_K06 

Proseminarium  
specjalistyczne III   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja  założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06  

Advances in 
Modern  
Astronomy (B2+) 

  60      60 6 Zaliczenie na 
ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań współczesnej astronomii. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku astronomów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_U05, K_U06, K_U10, K_U12, K_U13, K_K01, K_K04 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Praktyki 
zawodowe         70 3 zaliczenie   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 

Wykład 
monograficzny 
z astronomii 

30        30 3 EP B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pogłębiona prezentacja jednego z aktualnych kierunków badań astronomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U02, K_U06, K_U11, K_K01 

Proseminarium  
specjalistyczne IV   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja  założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06  

Pracownia 
specjalistyczna w 
tym praca 
magisterska 

        240 18 zaliczenie B astronomia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego: prowadzeniu obserwacji, ich redukcja lub  
modelowanie obiektów astronomicznych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05, K_K06 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytec
ki(e)* 

60        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 690 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie przewiduje się 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Astronomia 73% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki fizyczne 12% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 58 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

87 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych minimum 70 godzin, 3 ECTS 
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Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  

Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 

Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 100% Nauki o bezpieczeństwie 

    

Razem:   100%  
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2. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
 

K_W01 
 
 

istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk 
społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami nauk, a 
także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz 
narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa. 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
 
 

różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, 
które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz ma wiedzę 
o procesach zachodzących w nich zmian, jak również o twórczej działalności człowieka w 
zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 
 
 

normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, 
społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz 
utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W04  
 
 

organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, 
wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, 
polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.) 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W05 środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. P67S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
K_W06 
 
 
 

instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
współpracy międzynarodowej służącej  regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o 
charakterze terrorystycznym). 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W07 
 
 

poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich 
historycznej ewolucji, z uwzględnieniem głównych mechanizmów rozwoju dyscypliny. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W08 
 
 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W09 
 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa państwa. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

 
Umiejętności: absolwent potrafi 

 
K_U01 
 

analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych 
rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa.   

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U02 
 

analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, 
zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. 

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 
 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze 
metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) 
zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je. 

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U04 
 

formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w 
zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U05 
 

przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie właściwym dla 
problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U06 
 

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu 
B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 P6(7)S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U07 
 
 

pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego 
rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania.  
 
 

P7S_UO Organizacja pracy, planowanie i 
praca zespołowa 

K_U08 
 

kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy. P7S_UO Organizacja pracy planowanie i 
praca zespołowa 
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K_U09 
 

potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, w 
szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

P7S_UU Uczenie się /planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 
K_K01  
 

zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego 
ładu i porządku. 

P7S_KK Oceny/krytyczne podejście 

K_K02  
 

uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu 
bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne 
skutki swej działalności. 

P7S_ KO Odpowiedzialność/wypełnianie 
zobowiązań społecznych I działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03  
 

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych wartości 
przy pełnieniu ról zawodowych. 

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność i 
rozwój etosu 

K_K04 
 

wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz 
innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności 
zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi. 

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność i 
rozwój etosu 

K_K05  
 

wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku 
pracy; w szczególności  do podjęcia działań mających na celu powołanie własnego 
podmiotu gospodarczego. 

P7S_ KO Odpowiedzialność/wypełnianie 
zobowiązań społecznych I działanie na rzecz 
interesu publicznego 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).    
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia 
społeczna (O) 

30        30 3 EP  psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− koncepcje psychologiczne człowieka 
− postawy człowieka w sytuacji społecznej  
− poznanie i postrzeganie społeczne  
− wartości i postawy  
− wpływ społeczny  
− koncepcje zachowań prospołecznych  
− teorie agresji  
− psychologię konfliktu  
− komunikowanie społeczne  
− autoprezentacje - kształtowanie wizerunku  
− podejmowanie decyzji 
− psychologiczne aspekty odbioru mediów  
− grupy społeczne 
− przywództwo 
− pojęcie psychologii tłumu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
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K_K03 
K_K04 

Komunikowanie 
społeczne (O) 

 30       30 4 Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się 
− więziotwórczą rolą procesów komunikacyjnych 
− modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój 
− funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo 
− ekspozycją treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 

Bezpieczeństwo 
ekonomiczne (O) 

 30       30 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− różnorodność aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa 
− zagadnienia polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego 
− analizę wybranych polityk sektorowych (m.in. transportowej i ochrony konkurencji) 
− analizę zróżnicowanych wariantów i strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście nowych uwarunkowań, które mają związek m.in. z 

procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K _W03 
K _W04 
K _U01 
K _U04 
K _K01 
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K_K02 
K_K04 
K_K05 

Przedmiot 
swobodnego wyboru 
z obszaru nauk 
humanistycznych (z 
oferowanych zajęć 
ogólnouniwersytecki
ch) (PSW) 

         5 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Geopolityczne 
uwarunkowania 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 30       30 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− politykę bezpieczeństwa i zagraniczną i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne 
− wpływ stosunków międzynarodowych na dynamikę procesów bezpieczeństwa we współczesnych państwach 
− relacje między determinizmem geograficznym a polityką zagraniczną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
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Studia nad 
wywiadem (O) 

30        30 4 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− historię wywiadu, jego powstanie i relacje z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki bezpieczeństwa zewnętrznego 
− funkcje wywiadu wypełniane w systemie instytucji ochrony państwa 
− zadania realizowane w ramach rozpoznania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem i etyką zawodową oficerów wywiadu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04 
K_K01 
K_K04 

Bezpieczeństwo 
cybernetyczne (O) 

30        30 4 EP/T  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego 
− ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego 
− niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych 
− instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji 
− demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_U04 
K_K01 

Społeczna percepcja 
zagrożeń (O) 

30        30 3 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− odbiór i rozumienie szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie 
−  identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02  
K_K01  
K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 855 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaje zajęć: 
- O – przedmioty obowiązkowe 
- SW – przedmioty swobodnego wyboru 
- OW – przedmioty ograniczonego wyboru 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodologia badań 
nad 
bezpieczeństwem 
(O) 

 30       30 3 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− proces poznania naukowego (twierdzenia i teorie, procedury i czynności poznawcze, konstruowanie narracji wyjaśniającej) 
− proces badawczy z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej (metoda reprezentacyjna, dobór próby, pomiar, konstruowanie kwestionariusza, 

zastosowanie statystyki opisowej do analizy danych)  
− specyficzne dla dyscypliny problemy badawcze: wtórna analiza danych, zastosowania syntetycznych miar potęgi w analizach strategicznych, 

prognozowanie na podstawie symulacji i scenariuszy, podstawy analiz geopolitycznych i metod jakościowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_U04 
K_U03 
K_U01 
K_K04 

Strategie 
zapobiegania 
przestępczości (O) 

 30       30 3 Proj/E B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości 
− analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia 

reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość 
− ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych 
− programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_K01 
K_K04  

Bezpieczeństwo 
informacji (O) 

 30       30 3 T/E/Proj  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− bezpieczeństwo informacji podstawowe pojęcia, przepisy prawne, podstawy budowania systemów bezpieczeństwa w mikro i makro skali 
− zagrożenia informatyczne 
− wywiad gospodarczy, podstawy analizy informacji, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji 
− systemy ochrony informacji w Polsce i wybranych państwach na świecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K _W03 
K _W04 
K _U01 
K _U04 
K_U08 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

Proseminarium 
(OW) 

  30      30 6 PP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki badawcze niezbędne w 
przygotowaniu pracy promocyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

Badania nad wojną i 
pokojem (O) 

 30       30 4 T B nauki o 
bezpieczeństwie 



12 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− problem wzajemnych zależności miedzy państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności 
− gruntowną, specjalistyczną i wieloaspektową analizę zjawisk wojny i pokoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_K01 
K_K03 

Socjologia instytucji 
totalnych i służb 
dyspozycyjnych (O) 

30        30 3 PR/Esej/Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− relacje społeczne i specyfikę grup dyspozycyjnych, organizacji totalnych i procesów totalizacji oraz oligarchizacji instytucji identyfikowania i 

zapobiegania organizacyjnym patologiom 
− analizę problemów funkcjonowania organizacji porządku publicznego, poczynając od rekrutacji i rozwoju personelu, misji i wyzwań strategicznych, 

efektywności działania, relacji z otoczeniem, funkcjonowania struktur organizacyjnych, ich uwarunkowań i dynamiki, biurokratycznych dysfunkcji, 
relacji porządku formalnego i nieformalnego, kultury organizacyjnej, tożsamości kulturowej, technologii działania, w tym związanych ze 
stosowaniem przemocy, etosu zawodowego, motywacji, etyki i stylu życia funkcjonariuszy służb dyspozycyjnych, problemów zawodowych oraz 
psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji służby, zmian organizacyjnych, źródeł i metod rozwiązywania konfliktów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W07 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_K01  
K_K03  

Pozarządowe formy 
i instytucje 
bezpieczeństwa 

30        30 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 
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wewnętrznego (ZK)1 
(OW) 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa 
− wybrane organizacje pozarządowe  - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U02   

Regulacje w 
sektorze 
energetycznym 
(BE)2 (OW) 

30        30 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje:  
− podstawowe informacje nt. polskich i europejskich regulacji dotyczących rynku energetycznego 
− historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie 
− omówienie dokumentów takich jak: Polityka Energetyczna Polski, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy UE i rozporządzenia europejskie, dokumenty 

kierunkowe UE (białe, zielone księgi), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04 

Analiza informacji w 
systemie 
bezpieczeństwa 
państwa (ZK) (OW) 

 15       15 2 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

                                                           
1 ZK: specjalizacja Zarządzanie kryzysowe 
2 BE: specjalizacja Bezpieczeństwo energetyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− metody i techniki analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania 

bezpieczeństwem  
− przygotowywanie dokumentów analitycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_W08 
K_U01 
K_U04 
K_K04   

Odnawialne źródła 
energii (BE) (OW) 

 15       15 2 T  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w 

gospodarce współczesnych państwa 
− badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii) 
− badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na świecie). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Instytucje 
zarządzania 
kryzysowego w 
Polsce na tle 
porównawczym (ZK) 
(OW) 

30        30 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym 
− współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym 
− instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04   
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Polityka 
energetyczna Polski 
(BE) (OW) 

30        30 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej Polski w perspektywie średnio- i 

długoterminowej  
− teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej polityki w sektorze energii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 855 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmioty obowiązkowe 
− SW – przedmioty swobodnego wyboru 
− OW – przedmioty ograniczonego wyboru 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji  Bezpieczeństwo 

energetyczne  
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zwalczanie 
terroryzmu (O) 

 30       30 4 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych 
− cele i metody działań terrorystycznych  
− organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych  
− techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych  
− polityczne metody zwalczania terroryzmu  
− uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu  
− system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych 
− wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy)  
− problematykę przeciwdziałania terroryzmowi  
− kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
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Strategia w systemie 
bezpieczeństwa (O)  

30        30 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę w zakresie zagadnień aksjologicznych, doktrynalnych, normatywnych, organizacyjnych, proceduralnych i kadrowych dotyczących 

decydowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa w Polsce na tle rozwiązań w innych demokratycznych państwach współczesnych;  
− uwarunkowania, założenia i zmiany w strategii bezpieczeństwa Polski w warunkach współczesnego świata; 
− analizę i wyjaśnienie związków zachodzących między bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym oraz w ramach działań systemowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

Seminarium 
magisterskie (OW) 

  30      30 6 PP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora 
− identyfikację i analizę problemu badawczego 
− metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

Przedmiot 
fakultatywny – 
OGUN (SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Konwersatorium 
językowe poziom 
B2+ (OW) 

 30       30 3 PR  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz 

zagrożeń współczesnego świata.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W3 
K_W6 
K_U01 
K_U02 
K_U04  
K_U05 
K_U06 
K_K01 

Migracje we 
współczesnym 
świecie (O) 

30        30 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym odniesieniem do migracji na 

kontynencie europejskim 
− zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  
K_W02  
K_W05  
K_U01  
K_U02 
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K_U03  
K_K01  
K_K02 
K_K04 

Przestępczość 
transgraniczna i 
handel ludźmi (ZK) 
(OW) 

30        30 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi  
− aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi 
− funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_U01 
K_U02  

Planowanie i 
finansowanie 
inwestycji w 
sektorze 
energetycznym (BE) 
(OW) 

30        30 3 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym 
− analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur 
− wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie 
− problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych 
− analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych projektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   
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Infrastruktura i 
logistyka w 
zarządzaniu 
kryzysowym (ZK) 
(OW) 

 30       30 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− infrastrukturę krytyczną i jej funkcje społeczno-gospodarcze 
− zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego 
− podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu 

Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
− klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność i funkcjonalność infrastruktury 

krytycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04   

Megatrendy w 
sektorze energii 
(BE) (OW) 

 30       30 4 T/Proj  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i globalnym 
− innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego w procesie kształtowania sektora 

energetycznego na świecie 
− analizę megatrendów energetycznych  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 855 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
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– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmioty obowiązkowe 
− PSW – przedmiot swobodnego wyboru 
− POW – przedmioty ograniczonego wyboru 

 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji Bezpieczeństwo 

energetyczne 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kontrola i audyt w 
zakresie 
bezpieczeństwa (O) 

30        30 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne 

etapy zadań audytowych  
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− podstawowe techniki badawcze i dokumenty  robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania 
treści sprawozdania  

− kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Ekstremizm 
polityczny (O) 

 30       30 3 EP B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− problemy względności i zmienności pojęcia ekstremizmu politycznego, jak i typologie tego zjawiska 
− analizę szeregu idei i ruchów politycznych postrzeganych w różnych dyskursach w kontekście tych pojęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_K03 
K_K04 

Przedmiot 
fakultatywny – 
OGUN (SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Konwersatorium 
językowe poziom 
B2+ (OW) 

 30       30 3 PR  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz 

zagrożeń współczesnego świata. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U04  
K_U05 
K_U06 
K_K01 

Seminarium 
magisterskie (OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.  
− identyfikację i analizę problemu badawczego.  
− metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_K03 
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Klęski żywiołowe i 
awarie techniczne 
(ZK) (OW) 

 30       30 3 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− charakterystykę klęsk żywiołowych i awarii technicznych 
− przykłady klęsk i awarii ostatnich lat 
− sposoby reagowania i monitoringu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   
K_K04 

Polityka 
klimatyczno-
energetyczna UE 
(BE) (OW) 

 30       30 3 Esej B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz funkcjonalnym 
− diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UW: planowania, implementacji, ewaluacji 
− historyczną ewolucję problematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Rozwiązywanie 
konfliktów (ZK) (OW) 

   30     30 3 Esej B nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− istotę i powstawanie konfliktów 
− nieporozumienia komunikacyjne 
− różnice kulturowe 
− sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów 
− negocjacje i mediacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_K01 
K_K03   

Polityki 
energetyczne 
współczesnych 
państw (BE) (OW) 

 30       30 3 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę polityk energetycznych oraz planowania strategicznego w sektorze energetycznym na wybranych przykładach współczesnych państw, 

reprezentujących różne kontynenty i zróżnicowane kultury energetyczne 
− tworzenie długoterminowych strategii rozwoju sektora i kształtowanie polityki energetycznej stanowiących jedno z podstawowych wyzwań we 

współczesnej gospodarce narodowej i posiadających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne 
− wiedzę na temat (obecnej i antycypowanej) sytuacji sektora energii w analizowanych państwach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 855 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
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– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmioty obowiązkowe 
− SW – przedmioty swobodnego wyboru 
− OW – przedmioty ograniczonego wyboru 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji  Bezpieczeństwo 

energetyczne 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 83 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 41 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

87 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr 414 Senatu Un9wersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 100% Nauki o bezpieczeństwie 

    

Razem:   100%  
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2. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
 

K_W01 
 
 

istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk 
społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami nauk, a 
także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz 
narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa. 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
 
 

różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, 
które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz ma wiedzę 
o procesach zachodzących w nich zmian, jak również o twórczej działalności człowieka w 
zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 
 
 

normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, 
społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz 
utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W04  
 
 

organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, 
wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, 
polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.) 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W05 
 

 środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. P67S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W06 
 
 

instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
współpracy międzynarodowej służącej  regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o 
charakterze terrorystycznym). 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W07 
 
 

poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich 
historycznej ewolucji, z uwzględnieniem głównych mechanizmów rozwoju dyscypliny. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W08 
 
 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W09 
 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa państwa. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

 
Umiejętności: absolwent potrafi 

 
K_U01 
 

analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych 
rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa.   

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U02 
 

analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, 
zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. 

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 
 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze 
metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) 
zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je. 

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U04 
 

formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w 
zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U05 
 

przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie właściwym dla 
problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U06 
 

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu 
B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 P6(7)S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U07 
 
 

pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego 
rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania.  
 
 

P7S_UO Organizacja pracy, planowanie i 
praca zespołowa 

K_U08 
 

kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy. P7S_UO Organizacja pracy planowanie i 
praca zespołowa 
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K_U09 
 

potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, w 
szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

P7S_UU Uczenie się /planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 
K_K01  
 

zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego 
ładu i porządku. 

P7S_KK Oceny/krytyczne podejście 

K_K02  
 

uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu 
bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne 
skutki swej działalności. 

P7S_ KO Odpowiedzialność/wypełnianie 
zobowiązań społecznych I działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03  
 

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych wartości 
przy pełnieniu ról zawodowych. 

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność i 
rozwój etosu 

K_K04 
 

wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz 
innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności 
zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi. 

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność i 
rozwój etosu 

K_K05  
 

wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku 
pracy; w szczególności  do podjęcia działań mających na celu powołanie własnego 
podmiotu gospodarczego. 

P7S_ KO Odpowiedzialność/wypełnianie 
zobowiązań społecznych I działanie na rzecz 
interesu publicznego 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).    
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia 
społeczna (O) 

18        18 3 EP  psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− koncepcje psychologiczne człowieka 
− postawy człowieka w sytuacji społecznej  
− poznanie i postrzeganie społeczne  
− wartości i postawy  
− wpływ społeczny  
− koncepcje zachowań prospołecznych  
− teorie agresji  
− psychologię konfliktu  
− komunikowanie społeczne  
− autoprezentacje - kształtowanie wizerunku  
− podejmowanie decyzji 
− psychologiczne aspekty odbioru mediów  
− grupy społeczne 
− przywództwo 
− pojęcie psychologii tłumu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_K03 
K_K04 
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Komunikowanie 
społeczne (O) 

 18       18 4 Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się 
− więziotwórczą rolą procesów komunikacyjnych 
− modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój 
− funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo 
− ekspozycję treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 

Bezpieczeństwo 
ekonomiczne (O) 

 18       18 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− różnorodność aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa 
− zagadnienia polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego 
− analizę wybranych polityk sektorowych (m.in. transportowej i ochrony konkurencji) 
− analizę zróżnicowanych wariantów i strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście nowych uwarunkowań, które mają związek m.in. z 

procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K _W03 
K _W04 
K _U01 
K _U04 
K _K01 
K_K02 
K_K04 
K_K05 
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Przedmiot 
swobodnego wyboru 
z obszaru nauk 
humanistycznych (z 
oferowanych zajęć 
ogólnouniwersytecki
ch) (SW) 

         5 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Geopolityczne 
uwarunkowania 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 18       18 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− politykę bezpieczeństwa i zagraniczną i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne 
− wpływ stosunków międzynarodowych na dynamikę procesów bezpieczeństwa we współczesnych państwach 
− relacje między determinizmem geograficznym a polityką zagraniczną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 

Studia nad 
wywiadem (O) 

18        18 4 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− historię wywiadu, jego powstanie i relacje z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki bezpieczeństwa zewnętrznego 
− funkcje wywiadu wypełniane w systemie instytucji ochrony państwa 
− zadania realizowane w ramach rozpoznania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem i etyką zawodową oficerów wywiadu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04 
K_K01 
K_K04 

Bezpieczeństwo 
cybernetyczne (O) 

18        18 4 EP/T  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego 
− ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego 
− niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych 
− instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji 
− demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_U04 
K_K01 

Społeczna percepcja 
zagrożeń (O) 

18        18 3 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− odbiór i rozumienie szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie 
−  identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02  
K_K01  
K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 126  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 514 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaje zajęć: 
- O – przedmiot obowiązkowy 
- SW – przedmiot swobodnego wyboru 
- OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
 

  



10 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodologia badań 
nad 
bezpieczeństwem 
(O) 

 18       18 3 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− proces poznania naukowego (twierdzenia i teorie, procedury i czynności poznawcze, konstruowanie narracji wyjaśniającej) 
− proces badawczy z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej (metoda reprezentacyjna, dobór próby, pomiar, konstruowanie kwestionariusza, 

zastosowanie statystyki opisowej do analizy danych)  
− specyficzne dla dyscypliny problemy badawcze: wtórna analiza danych, zastosowania syntetycznych miar potęgi w analizach strategicznych, 

prognozowanie na podstawie symulacji i scenariuszy, podstawy analiz geopolitycznych i metod jakościowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_U04 
K_U03 
K_U01 
K_K04 

Strategie 
zapobiegania 
przestępczości (O) 

 18       18 3 Proj/E B nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości 
− analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia 

reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość 
− ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych 
− programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_K01 
K_K04  

Bezpieczeństwo 
informacji (O) 

 18       18 3 T/E/Proj  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− bezpieczeństwo informacji podstawowe pojęcia, przepisy prawne, podstawy budowania systemów bezpieczeństwa w mikro i makro skali 
− zagrożenia informatyczne 
− wywiad gospodarczy, podstawy analizy informacji, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji 
− systemy ochrony informacji w Polsce i wybranych państwach na świecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K _W03 
K _W04 
K _U01 
K _U04 
K_U08 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

Proseminarium 
(OW) 

  18      18 6 PP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki badawcze niezbędne w 
przygotowaniu pracy promocyjnej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

Badania nad wojną i 
pokojem (O) 

 18       18 4 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− problem wzajemnych zależności miedzy państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności 
− gruntowną, specjalistyczną i wieloaspektową analizę zjawisk wojny i pokoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_K01 
K_K03 

Socjologia instytucji 
totalnych i służb 
dyspozycyjnych (O) 

18        18 3 PR/Esej/Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− relacje społeczne i specyfikę grup dyspozycyjnych, organizacji totalnych i procesów totalizacji oraz oligarchizacji instytucji identyfikowania i 

zapobiegania organizacyjnym patologiom 
− analizę problemów funkcjonowania organizacji porządku publicznego, poczynając od rekrutacji i rozwoju personelu, misji i wyzwań strategicznych, 

efektywności działania, relacji z otoczeniem, funkcjonowania struktur organizacyjnych, ich uwarunkowań i dynamiki, biurokratycznych dysfunkcji, 
relacji porządku formalnego i nieformalnego, kultury organizacyjnej, tożsamości kulturowej, technologii działania, w tym związanych ze 
stosowaniem przemocy, etosu zawodowego, motywacji, etyki i stylu życia funkcjonariuszy służb dyspozycyjnych, problemów zawodowych oraz 
psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji służby, zmian organizacyjnych, źródeł i metod rozwiązywania konfliktów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W07 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_K01  
K_K03  

Pozarządowe formy 
i instytucje 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (ZK)1 
(OW) 

18        18 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa 
− wybrane organizacje pozarządowe  - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U02   

Regulacje w 
sektorze 
energetycznym 
(BE)2 (OW) 

18        18 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje:  
− podstawowe informacje nt. polskich i europejskich regulacji dotyczących rynku energetycznego 
− historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie 
− omówienie dokumentów takich jak: Polityka Energetyczna Polski, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy UE i rozporządzenia europejskie, dokumenty 

kierunkowe UE (białe, zielone księgi), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

                                                           
1 ZK: specjalizacja Zarządzanie kryzysowe 
2 BE: specjalizacja Bezpieczeństwo energetyczne 
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Analiza informacji w 
systemie 
bezpieczeństwa 
państwa (ZK) (OW) 

 10       10 2 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− metody i techniki analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania 

bezpieczeństwem  
− przygotowywanie dokumentów analitycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_W08 
K_U01 
K_U04 
K_K04   

Odnawialne źródła 
energii (BE) (OW) 

 10       10 2 T  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analiza uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w 

gospodarce współczesnych państwa 
− badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii) 
− badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na świecie). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Instytucje 
zarządzania 
kryzysowego w 
Polsce na tle 
porównawczym (ZK) 
(OW) 

18        18 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym 
− współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym 
− instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04   

Polityka 
energetyczna Polski 
(BE) (OW) 

18        18 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej Polski w perspektywie średnio- i 

długoterminowej  
− teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej polityki w sektorze energii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 154 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 514 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmiot obowiązkowy 
− SW – przedmiot swobodnego wyboru 
− OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji  Bezpieczeństwo 

energetyczne  

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zwalczanie 
terroryzmu (O) 

 18       18 4 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych 
− cele i metody działań terrorystycznych  
− organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych  
− techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych  
− polityczne metody zwalczania terroryzmu  
− uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu  
− system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych 
− wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, Włochy)  
− problematykę przeciwdziałania terroryzmowi  
− kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków terrorystycznych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Strategia w systemie 
bezpieczeństwa (O)  

18        18 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę w zakresie zagadnień aksjologicznych, doktrynalnych, normatywnych, organizacyjnych, proceduralnych i kadrowych dotyczących 

decydowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa w Polsce na tle rozwiązań w innych demokratycznych państwach współczesnych;  
− uwarunkowania, założenia i zmiany w strategii bezpieczeństwa Polski w warunkach współczesnego świata; 
− analizę i wyjaśnienie związków zachodzących między bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym oraz w ramach działań systemowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

Seminarium 
magisterskie (OW) 

  18      18 6 PP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora 
− identyfikację i analizę problemu badawczego 
− metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
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K_K03 

Przedmiot 
fakultatywny – 
OGUN (SW) 

         3    

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Konwersatorium 
językowe poziom 
B2+ (OW) 

 18       18 3 PR  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz 

zagrożeń współczesnego świata.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W3 
K_W6 
K_U01 
K_U02 
K_U04  
K_U05 
K_U06 
K_K01 

Migracje we 
współczesnym 
świecie (O) 

18        18 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym odniesieniem do migracji na 

kontynencie europejskim 
− zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  
K_W02  
K_W05  
K_U01  
K_U02 
K_U03  
K_K01  
K_K02 
K_K04 

Przestępczość 
transgraniczna i 
handel ludźmi (ZK) 
(OW) 

18        18 3 EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi  
− aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi 
− funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_U01 
K_U02  

Planowanie i 
finansowanie 
inwestycji w 
sektorze 
energetycznym (BE) 
(OW) 

18        18 3 Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym 
− analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur 



20 

− wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie 
− problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych 
− analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych projektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Infrastruktura i 
logistyka w 
zarządzaniu 
kryzysowym (ZK) 
(OW) 

 18       18 4 EP B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− infrastrukturę krytyczną i jej funkcje społeczno-gospodarcze 
− zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego 
− podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu 

Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
− klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność i funkcjonalność infrastruktury 

krytycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_U04   

Megatrendy w 
sektorze energii 
(BE) (OW) 

 18       18 4 T/Proj  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i globalnym 
− innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego w procesie kształtowania sektora 

energetycznego na świecie 
− analizę megatrendów energetycznych  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 126 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 514 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmiot obowiązkowy 
− SW – przedmiot swobodnego wyboru 
− OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji Bezpieczeństwo 

energetyczne 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Kontrola i audyt w 
zakresie 
bezpieczeństwa (O) 

18        18 3 EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne 

etapy zadań audytowych  
− podstawowe techniki badawcze i dokumenty  robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania 

treści sprawozdania  
− kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Ekstremizm 
polityczny (O) 

 18       18 3 EP B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− problemy względności i zmienności pojęcia ekstremizmu politycznego, jak i typologie tego zjawiska 
− analizę szeregu idei i ruchów politycznych postrzeganych w różnych dyskursach w kontekście tych pojęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_K03 
K_K04 

Przedmiot 
fakultatywny – 
OGUN (SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Konwersatorium 
językowe poziom 
B2+ (POW) 

 18       18 3 PR  Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz 

zagrożeń współczesnego świata. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U04  
K_U05 
K_U06 
K_K01 

Seminarium 
magisterskie (OW) 

  18      18 12 Praca magisterska B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.  
− identyfikację i analizę problemu badawczego.  
− metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_K03 

Klęski żywiołowe i 
awarie techniczne 
(ZK) (OW) 

 18       18 3 T B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− charakterystykę klęsk żywiołowych i awarii technicznych 
− przykłady klęsk i awarii ostatnich lat 
− sposoby reagowania i monitoringu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   
K_K04 

Polityka 
klimatyczno-
energetyczna UE 
(BE) (OW) 

 18       18 3 Esej B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz funkcjonalnym 
− diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UW: planowania, implementacji, ewaluacji 
− historyczną ewolucję problematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   
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Rozwiązywanie 
konfliktów (ZK) (OW) 

   18     18 3 Esej B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− istotę i powstawanie konfliktów 
− nieporozumienia komunikacyjne 
− różnice kulturowe 
− sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów 
− negocjacje i mediacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_K01 
K_K03   

Polityki 
energetyczne 
współczesnych 
państw (BE) (OW) 

 18       18 3  B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę polityk energetycznych oraz planowania strategicznego w sektorze energetycznym na wybranych przykładach współczesnych państw, 

reprezentujących różne kontynenty i zróżnicowane kultury energetyczne 
− tworzenie długoterminowych strategii rozwoju sektora i kształtowanie polityki energetycznej stanowiących jedno z podstawowych wyzwań we 

współczesnej gospodarce narodowej i posiadających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne 
− wiedzę na temat (obecnej i antycypowanej) sytuacji sektora energii w analizowanych państwach 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U04   
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 108 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 514  

OBJAŚNIENIA 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
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Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaje zajęć: 
− O – przedmiot obowiązkowy 
− SW – przedmiot swobodnego wyboru 
− OW – przedmiot ograniczonego wyboru 

 
− ZK – przedmiot dla specjalizacji Zarządzanie 

kryzysowe 
− BE – przedmiot dla specjalizacji  Bezpieczeństwo 

energetyczne 
 

 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 83 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
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Forma studiów niestacjonarne zaoczne 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 41 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

87 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne  Filozofia  59% Filozofia  

Nauki społeczne  Nauki socjologiczne 15%  

Pedagogika  8%  

Nauki o polityce i 
administracji  

6%  

Nauki prawne  6%  

Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

6%  

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów:  
    Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: BIOETYKA 
Poziom kształcenia: studia magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu historię, genezę i naturę bioetyki, jej specyfikę przedmiotową i 
metodologiczną oraz powiązania z różnymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki oraz 
praktyki społecznej  

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu rolę bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych 
bionauk1  

P7S_WG/K 

K_W03 zaawansowaną terminologię bioetyczną w języku polskim oraz w języku angielskim, który 
jest podstawowym językiem tej dyscypliny 

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu główne pojęcia i zagadnienia filozofii moralnej, jej powiązania z 
innymi subdyscyplinami filozofii, główne szkoły i teorie etyki normatywnej i metaetyki, a 
także współczesne metody etyki praktycznej 

P7S_WG 

                                                           
1 Kategoria „nauk biomedycznych i innych bionauk” odnosi się do nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, a także nauk 
biologicznych oraz dyscyplin naukowych należących do innych dziedzin nauki, których bezpośrednim przedmiotem badań bądź oddziaływań jest życie i zdrowie ludzi, 
dobrostan zwierząt lub środowisko naturalne. 
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K_W05 w pogłębionym stopniu problemy etyczne współczesnej praktyki klinicznej, a także 
perspektywy teoretyczne i badawcze, założenia aksjologiczne i normatywne oraz metody 
etyki klinicznej  

P7S_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu genezę, status, rolę, modele i metody świadczenia etycznych 
konsultacji klinicznych, w szczególności przez szpitalne (kliniczne) komisje etyczne 

P7S_WG/K 

K_W07 w pogłębionym stopniu problemy etyczne współczesnej praktyki badawczej w naukach 
biomedycznych i innych bionaukach, a także perspektywy teoretyczne i badawcze, 
założenia aksjologiczne i normatywne oraz metody etyki badań naukowych  

P7S_WG 

K_W08 w pogłębionym stopniu genezę, cele oraz obowiązujące w Polsce zasady organizacji i 
funkcjonowania komisji bioetycznych oraz komisji etycznych do spraw eksperymentów na 
zwierzętach  

P7S_WG/K 

K_W09 w sposób pogłębiony, prowadzący do specjalizacji, zagadnienia, problemy oraz bieżący 
stan dyskusji i badań z zakresu wybranej szczegółowej tematyki bioetycznej (np. etyki 
prokreacji, etyki końca życia, etyki nowych technologii, etyki środowiska naturalnego, itp.)  

P7S_WG 

K_W10 w sposób pogłębiony naczelne pojęcia, problemy, teorie i metody wybranej subdyscypliny 
filozoficznej, z której dorobku korzysta refleksja bioetyczna 

P7S_WG 

K_W11 w pogłębionym stopniu naczelne pojęcia, problemy, teorie i metody socjologii i antropologii 
medycyny  

P7S_WG 

K_W12 w pogłębionym stopniu społeczno-kulturowe uwarunkowania praktyki i rozwoju nauk 
biomedycznych i innych bionauk 

P7S_WK 

K_W13 w pogłębionym stopniu regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych, 
praktyki klinicznej i działalności badawczej z zakresu nauk biomedycznych i innych 
bionauk oraz inne prawne uwarunkowania praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych 
bionauk 

P7S_WG/K 

K_W14 w pogłębionym stopniu cele, zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania oraz 
uwarunkowania ideologiczne i ekonomiczne  systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz 
innych wybranych krajach; rozumie relacje między systemem ochrony zdrowia a polityką 
zdrowotną państwa  

P7S_WG/K 
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K_W15 w pogłębionym stopniu bieżące spory i debaty publiczne na tematy z zakresu bioetyki i 
biopolityki – ich kontekst, uwarunkowania i skutki 

P7S_WK 

K_W16 w pogłębionym stopniu podstawowe zasady i wyzwania związane z nauczaniem etyki i 
bioetyki, w szczególności z nauczaniem dorosłych, oraz nowoczesne metody i techniki 
kształcenia w zakresie etyki i bioetyki  

P7S_WG 

K_W17 zasady ochrony własności intelektualnej P7S_WK 
K_W18 podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form przedsiębiorczości, 

zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia  
P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 identyfikować problemy i konflikty etyczne występujące w praktyce i rozwoju nauk 
biomedycznych i innych bionauk oraz w praktyce życia codziennego i społecznego  

P7S_UW 

K_U02 krytycznie analizować wypowiedzi ustne i pisemne innych autorów z zakresu etyki i 
bioetyki – rekonstruować tezy, identyfikować założenia faktyczne oraz normatywne, 
krytycznie oceniać poprawność i siłę argumentacji 

P7S_UW 

K_U03 formułować, analizować i rozwiązywać zaawansowane problemy badawcze z zakresu 
etyki lub bioetyki, korzystając z posiadanej interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia – 
wyszukiwać, analizować, oceniać, syntetyzować i twórczo interpretować informacje i idee; 
stawiać hipotezy/tezy; dobierać i stosować adekwatne metody i narzędzia, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; konstruować zaawansowane 
argumenty normatywne i faktyczne 

P7S_UW 

K_U04 w sposób uporządkowany i metodyczny przeprowadzić analizę przypadku, w 
szczególności przypadku klinicznego, oraz sformułować i merytorycznie uzasadnić 
rekomendację etyczną w danej sprawie  

P7S_UW 

K_U05 w sposób uporządkowany i metodyczny przeprowadzić analizę etyczną projektu badania 
biomedycznego z udziałem ludzi albo zwierząt oraz sformułować i merytorycznie 
uzasadnić opinię w sprawie dopuszczalności jego prowadzenia  

P7S_UW 
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K_U06 przygotować i ocenić projekt dokumentu regulacyjnego z zakresu etyki lub bioetyki 
określającego zasady funkcjonowania podmiotów działających w obszarze nauk 
biomedycznych i innych bionauk (np. kodeksu dobrej praktyki badawczej, regulaminu 
komisji bioetycznej/etycznej, kodeksu etyki zawodowej)  

P7S_UW 

K_U07 diagnozować, interpretować i wyjaśniać zależności pomiędzy praktyką i rozwojem nauk 
biomedycznych i innych bionauk a procesami społeczno-kulturowymi przy użyciu 
wybranych metod i technik badawczych z zakresu nauk społecznych; stawiać proste 
hipotezy badawcze, konstruować proste narzędzia badawcze oraz opracowywać i 
prezentować wyniki badań  

P7S_UW 

K_U08 analizować, interpretować i wyjaśniać źródła, kontekst oraz uwarunkowania oraz przebieg 
i ewentualne konsekwencje społeczne bieżących sporów i debat publicznych na tematy z 
zakresu bioetyki i biopolityki 

P7S_UW 

K_U09 posługiwać się systemami norm prawnych, organizacyjnych i zawodowych w celu 
rozwiązania konkretnych przypadków lub problemów z zakresu praktyki i rozwoju nauk 
biomedycznych i innych bionauk  

P7S_UW 

K_U10 zaprojektować program kształcenia/sylabus zajęć z zakresu etyki lub bioetyki, obejmujący 
efekty kształcenia, zakres tematyczny i literaturę, metody dydaktyczne oraz metody 
weryfikacji i oceniania, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PRK 

P7S_UW 

K_U11 prowadzić debatę P7S_UK 
K_U12 porozumiewać się, w szczególności na tematy dotyczące bioetyki, ze specjalistami oraz z 

osobami nie będącymi specjalistami w tej domenie, w tym z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technologii informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UK 

K_U13 przygotować pracę pisemną, w szczególności z zakresu bioetyki lub powiązanych z nią 
dyscyplin i subdyscyplin nauki, zgodnie z zasadami techniki pisania prac danego rodzaju – 
poprawnie językowo i redakcyjne sformułować wypowiedź na piśmie, opracować 
bibliografię i odsyłacze  

P7S_UK 

K_U14 przygotować i wygłosić wystąpienie ustne (referat), w szczególności z zakresu bioetyki lub 
powiązanych z nią dyscyplin i subdyscyplin nauki  

P7S_UK 
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K_U15 posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ ESOKJ oraz specjalistyczną 
terminologią z zakresu bioetyki i powiązanych z nią dyscyplin i subdyscyplin nauki 

P7S_UK 

K_U16 kierować pracą zespołu i współdziałać w grupie, w szczególności uczestniczyć w 
grupowym przygotowaniu projektów bioetycznych o charakterze badawczym,  
konsultacyjno-opiniodawczym, edukacyjnym i regulacyjnym 

P7S_UO 

K_U17 samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze i zawodowe, w 
szczególności samodzielnie planować i organizować przebieg działań badawczych i 
profesjonalnych z zakresu bioetyki 

P7S_UU 

K_U18 stosować różne metody, formy i techniki dydaktyczne w nauczaniu etyki i bioetyki P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznego oceniania posiadanej wiedzy, pozyskiwanych informacji i odbieranych treści  P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu etyki i bioetyki oraz edukacji bioetycznej w 
rozwiązywaniu problemów, jakie rodzi praktyka i rozwój nauk biomedycznych i innych 
bionauk, oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem tych problemów 

P7S_KK 

K_K03 angażowania się jako bioetyk w projektowanie i prowadzenie działań o charakterze 
konsultacyjno-opiniodawczym i regulacyjnym w celu podniesienia etycznych standardów 
polskiej praktyki klinicznej i badawczej w obszarze nauk biomedycznych i innych bionauk 

P7S_KO 

K_K04 angażowania się w projektowanie i prowadzenie programów edukacji etycznej i 
bioetycznej dla przedstawicieli zawodów medycznych, badaczy, twórców polityki 
zdrowotnej, legislatorów oraz przedstawicieli administracji ochrony zdrowia 

P7S_KO 

K_K05 aktywnego udziału w bieżących debatach i sporach bioetycznych i biopolitycznych, mając 
poczucie współodpowiedzialności za kształt polskiego dyskursu politycznego, publicznego 
i medialnego na tematy bioetyczne 

P7S_KO/P7S_KR 

K_K06 rzetelnego i odpowiedzialnego rozwijania dorobku bioetyki jako dziedziny teoretycznej i 
praktyki społecznej  

P7S_KR 
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K_K07 dostrzegania problemów i wyzwań etycznych związanych z własną pracą badawczą i 
zawodową, w szczególności przestrzegania, rozwijania i promowania etycznych 
standardów pracy dla konsultantów klinicznych, członków komisji bioetycznych/etycznych 
oraz edukatorów etyki i bioetyki 

P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: NIE DOTYCZY  
4. Rok dla kierunku BIOETYKA 

 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE  

 
Wstęp do 
bioetyki[SEM-1] 
 

 

30 

     

 30 3 Akt, Ref, T B filozofia 
 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Historia etyki lekarskiej i jej kodyfikacji. Geneza i historia bioetyki (w tym kontekst społeczno-polityczny i cywilizacyjny jej powstania i 
rozwoju w XX w). Interdyscyplinarna natura bioetyki (powiązania bioetyki z innymi obszarami wiedzy oraz praktyki społecznej, a także 
systemami normatywnymi takimi jak religia, zwyczaj/kultura, prawo). Specyfika metodologiczna bioetyki wynikającą z jej połowicznej 
natury jako dziedziny akademickiej i jednocześnie praktyki społecznej/aktywności profesjonalnej. Specyfika przedmiotowa bioetyki: 
wymiary, obszary i zasięg problemowy. Rola bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03 
K_U01; K_U02; K_U14 
K_K02; K_K06 

Metody etyki[R] 60 
(30+30)   60 

(30+30)     120 10 W – EU 
Ć – Akt, PR B filozofia 

 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Naczelne pojęcia i zagadnienia filozofii moralnej. Zależności miedzy filozofią moralną a innymi subdyscyplinami filozofii, w szczególności 
logiką i semiotyką logiczną, ontologią, epistemologią i antropologią filozoficzną. Historyczne i współczesne szkoły i teorie etyki 
normatywnej (teorie cnót, teorie obowiązku, teorie konsekwencjalistyczne, teorie praw, teorie umowy społecznej, etyka troski, etyka 
komunitariańska, etyka narracyjna). Naczelne problemy i stanowiska metaetyczne (problem uzasadniania przekonań etycznych, spór 
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między realizmem a antyrealizmem w etyce; błąd naturalistyczny, spór między nonkognitywizmem a kognitywizmem; internalizm i 
eksternalizm motywacyjny). Metody etyki praktycznej, w szczególności bioetyki. Tradycyjne metody kazuistyki i argumentacji etycznej 
(np. zasada podwójnego skutku, argument równi pochyłej).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04 
K_U02; K_U03; K_U13; K_U17 
K_K01; K_K02 

Etyka kliniczna[R]   60 
(30+30)      60 10 EU, Akt, Ref, PR B filozofia 

 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Specyfika i przedmiot etyki klinicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Prawo do opieki zdrowotnej. Sprawiedliwość w medycynie. Modele 
namysłu w etyce klinicznej. Koncepcja 4 zasad i jej krytyka. Etyczne modele relacji lekarz-pacjent. Profesjonalizm lekarski (cele praktyki 
medycznej, cnoty lekarza, obowiązki kliniczne lekarza, etyka zawodowa lekarzy). Prawa pacjenta. Autonomia pacjenta (modele 
autonomii, kompetencja decyzyjna pacjenta). Świadoma zgoda na świadczenie zdrowotne (modele, warunki ważności i znaczenie). 
Informowanie pacjenta, etyczny wymiar komunikacji lekarz-pacjent. Dobro pacjenta. Paternalizm medyczny, jego odmiany i 
usprawiedliwienia. Prawdomówność w medycynie. Poufność w praktyce klinicznej (tajemnica lekarska i jej zakres, poszanowanie 
intymności pacjenta). Problemy etyczne występujące w wybranych obszarach praktyki klinicznej (w szczególności, w pediatrii, 
neonatologii, medycynie reprodukcyjnej, transplantologii, intensywnej terapii, geriatrii, medycynie paliatywnej oraz w pielęgniarstwie).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05 
K_U01;K_U02; K_U03; K_U13; K_14: K_U17 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K06; K_K07 

Prawo wobec 
medycyny i 
biotechnologii[R] 

60 
(30+30)        60 4 EP B nauki prawne; 

filozofia 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Podstawy wiedzy o prawie (naczelne pojęcia, zasady i instytucje prawa; podstawowe elementy wybranych gałęzi prawa istotnych z 
punktu widzenia przedmiotu wykładu, w szczególności prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i karnego). 
Podstawy prawa medycznego (przedmiot, zakres i źródła prawa medycznego o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym; 
natura stosunku prawno-medycznego). Standardy wykonywania zawodów medycznych (warunki i zasady wykonywania zawodu lekarza 
oraz innych zawodów medycznych; zadania, zasady organizacji i funkcjonowania samorządów zawodów medycznych; reżimy, zasady i 
przesłanki odpowiedzialność prawnej przedstawicieli zawodów medycznych i podmiotów prowadzących działalność leczniczą). Prawa 
pacjenta i mechanizmy ich ochrona. Prawo wobec wybranych zastosowań medycyny i biotechnologii, w szczególności: prawne aspekty 
postępowania wobec pacjentów niekompetentnych; prawne aspekty decyzji dotyczących końca życia; prawne aspekty transplantacji; 
ochrona zdrowia psychicznego; ochrona praw i zdrowia reprodukcyjnego; status prawny i ochrona ludzkich zarodków i płodów; prawne 
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aspekty genetyki; prawo wobec tzw. nieterapeutycznych czynności medycznych; prawne aspekty przymusowego postępowania w 
medycynie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13 
K_U09 
K_K06 

Socjologia i 
antropologia 
medycyny z 
elementami 
metodologii nauk 
społecznych[R] 

 60 
(30+30)       60 6 Akt, T, ProjB B 

nauki 
socjologiczne;  

filozofia 
 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do socjologii i antropologii (podstawowe kategorie i problemy socjologii oraz antropologii; antropologia i socjologia ciała; 
konstruktywizm społeczny; antropologia stosowana; zaangażowanie w socjologii i antropologii). Podstawowe metody badań społecznych 
i ich zastosowanie w socjologii i antropologii medycyny. Choroba i chorowanie w perspektywie socjologiczno-antropologicznej (pojęcie 
choroby i modele wyjaśniające w różnych kręgach kulturowych; choroba psychiczna a kultura; ból i cierpienie a kultura; choroba jako 
metafora i narracja; społeczno-kulturowa zmienność i historyczna ewolucja roli lekarza - postać lekarza, uzdrowiciela, szamana; pluralizm 
medyczny). Ciało, życie i śmierć w różnych kręgach kulturowych (kulturowe oblicza cielesności, płodności, niepłodności, seksu, narodzin, 
macierzyńska, umierania, śmierci). Zdrowie a struktura społeczna (nierówności w zdrowiu: struktura społeczna, bieda, klasa i płeć, mikro i 
makro strukturalne aspekty korzystania z ochrony zdrowia; lokalne i globalne chorowania). Współczesne wyzwania antropologii i socjologii 
medycyny (w tym, medykalizacja i biomedykalizacja; polityka „życia samego”; gen i genetyka w perspektywie antropologicznej; wzorce i 
mody żywieniowe a zdrowie; nowe technologie reprodukcyjne; starość).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11;K_W12 
K_U07; K_U08; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K07 

PRZEDMIOT OGRANICZONEGO WYBORU 

Seminarium 
bioetyczne[GR]   90 

(30x3)      90 
(30x3) 

9  
(3x3) Akt, Ref, PP B filozofia 

 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Seminaria mają charakter specjalistyczny i dotyczą szczegółowych zagadnień, problemów oraz bieżącego stanu dyskusji i badań z 
zakresu wybranej tematyki bioetycznej. Treści programowe zależą od tematyki wybranego seminarium. Seminaria bioetyczne dzielą się 
na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria autorskie. Student może wybierać zajęcia z obu kategorii. Seminaria stałe są oferowane 
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dwukrotnie w trakcie jednego cyklu kształcenia – w jednym roku akademickim w języku polskim, a drugim w języku angielskim. Student 
może zrealizować wybrane seminarium bądź to w języku polskim bądź w języku angielskim. Lista seminariów stałych obejmuje cztery 
przedmioty: Etyka prokreacyjna (Procreative ethics); Etyka końca życia (Ethics of the end-of-life issues); Etyka nowych technologii  
(Ethics of new technologies). Seminaria autorskie oferowane są wyłącznie w danym roku akademickim. Ich tematyka jest zmienna. Mogą 
być prowadzone w języku polskim albo języku angielskim. W każdym roku akademickim student ma do wyboru co najmniej 3 seminaria 
autorskie, w tym co najmniej jedno w języku angielskim. Student ma obowiązek w toku całych studiów zaliczyć w 6 seminariów 
bioetycznych (6 x 30 godzin; 6 x 3 ECTS) – 3 seminaria w I roku studiów i 3 w II roku studiów, w tym przynajmniej dwa w języku 
angielskim. Warunkiem zaliczenia seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych 
efektów kształcenia na poziomie B2+.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U13; K_U14; K_U15 (seminarium  w j. ang.) 
K_K01; K_K02; K_K06; K_K07 

Przedmiot 
filozoficzny[R] 

60 
(30+30)   60 

(30+30)     120 10 W – EU/EP 
Ć – Akt, Ref B filozofia 

 

Treści 
programowe                
dla przedmiotu  

Treści programowe są specyficzne dla wybranego przedmiotu filozoficznego. Student ma obowiązek zrealizować w trakcie I roku studiów 
jeden dwusemestralny przedmiot filozoficzny (składający się z wykładu i ćwiczeń) z oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii UW dla 
kierunku filozofia. Student wybiera jeden z następujących przedmiotów:  Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej; 
Filozoficzne problemy nauk podstawowych; Fakultet z biopolityki; Fakultet z filozofii społecznej; Fakultet z filozofii polityki. Za zgodą 
Kierownika studiów, zamiast jednego z ww. przedmiotów, student może zrealizować inne dwusemestralne zajęcia kursowe lub 
fakultatywne (w formacie: wykład+ ćwiczenia) oferowane przez IF UW. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli studiów 
filozoficznych, mogą to być, w szczególności, zajęcia z logiki, epistemologii lub ontologii. Natomiast w przypadku studentów, którzy 
posiadają licencjat z filozofii, może to być inny fakultet dwusemestralny (bądź dwa fakultety jednosemestralne), którego nie realizowali na 
studiach I stopnia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Kierownik może wyrazić zgodę na zastąpienie przedmiotu z powyższej 
listy zajęciami seminaryjnymi w wymiarze 120 godz. (2 x 60 godz.), oferowanymi przez IF dla kierunku filozofia, o ile przedmiot ten nie 
był zaliczany przez studenta w ramach innych studiów. Student musi wówczas uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin (zależnie od 
przedmiotu) przynajmniej z jednego z tych seminariów. Warunki i zasady zaliczenia lub egzaminu muszą zostać zaakceptowane przez 
Kierownika studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_U02; W_U14 
K_K01 
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Praktyka [SEM-2]        70 70 4 SO, OOP  

filozofia; 
nauki 

socjologiczne; 
nauki o polityce i 

administracji 

Treści 
programowe                
dla przedmiotu 

Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 70 godzin (4 ECTS) w trakcie I roku studiów. Celem praktyk jest zapoznanie 
studentów z zadaniami, specyfiką pracy oraz zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów, w których realizowana jest praktyka. 
Obligatoryjna praktyka obejmuje dwa komponenty:  
• Wizyty studyjne: minimum 2 wizyty w wybranych podmiotach leczniczych, jednostkach badawczo-rozwojowych z dziedziny nauk 

medycznych i biotechnologicznych lub podmiotach administracji na rzecz ochrony zdrowia. Wizyty trwają od 3 do 6 godzin i odbywają 
się pod nadzorem Koordynatora ds. praktyk oraz reprezentanta wizytowanej placówki. Obejmują spotkanie i rozmowę z 
przedstawicielami/pracownikami danego podmiotu oraz zwiedzenia palcówki.   

• Praktykę stacjonarną w wymiarze 60 godzin w wybranym przez studenta podmiocie, którego działalność stanowi przedmiot 
zainteresowania bioetyki, w szczególności w: podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. w hospicjum, domu pomocy 
społecznej, szpitalu, sanatorium); podmiocie zajmującym się prowadzeniem bądź nadzorowaniem badań naukowych w 
biomedycynie (np. laboratorium, komisji bioetycznej przy okręgowej izbie lekarskiej lub uczelni medycznej); podmiocie 
pozarządowym działającym w obszarze promocji i ochrony zdrowia lub praw pacjentów albo ochrony praw zwierząt; podmiocie 
administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia (np. Ministerstwie Zdrowia, Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wydziale zdrowia i 
polityki społecznej). 

Powołany jest Koordynator ds. praktyk, który odpowiedzialny jest za: (a) organizację i koordynację przebiegu wizyt studyjnych; (b) 
pozyskiwanie nowych ofert praktyk stacjonarnych, (c) kontakt z instytucjami oferującymi przyjęcie praktykantów, (d) zaliczenie praktyk. 
Zaliczenie praktyki (wizyt studyjnych oraz praktyki stacjonarnej) odbywa się na podstawie opinii opiekuna praktykanta reprezentującego 
instytucję, w której student odbywa praktykę, oraz na podstawie samooceny studenta zawartej w sprawozdaniu (dzienniczka) z praktyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W12; K_W14 
K_U01; K_U12; K_U17 

 K_K02;K_K06; K_K07 
PRZEDMIOT WOLNEGO WYBORU 

Przedmiot 
ogólno-
uniwersytecki 
(OGUN)[GR] 

60 
(30x2)      60 

(30x2)  
4 

(2x2) 

zależnie od 
sylabusa 

przedmiotu 
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Treści 
programowe                
dla przedmiotu  

Treści programowe są specyficzne dla wybranego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Student ma obowiązek zrealizować w trakcie 
studiów 120 godzin (8 ECTS) zajęć ogólnouniwersyteckich, w tym 60 godzin (4 ECTS) w I roku studiów i 60 godzin (4 ECTS) w II roku 
studiów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty kształcenia są specyficzne dla wybranego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE POZA PROGRAMEM STUDIÓW   
Obowiązują studentów, którzy ich nie realizowali na wcześniej odbytych studiach (I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich). 

Bezpieczeństwo  
i higiena pracy 

(BHP) 
4        4 

0,5 (poza 
pulą ECTS 

dla programu 
studiów) 

ZAL   

Podstawy ochrony 
własności 

intelektualnej 
(POWI) 

4        4 
0,5 (poza 
pulą ECTS 

dla programu 
studiów) 

ZAL   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W17 

 
Łączna liczba punktów ECTS dla programu studiów: 120  
Łączna liczba punktów ECTS w roku pierwszym: 60  
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze pierwszym: 30 / w semestrze drugim: 30 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1060 
Łączna liczba godzin zajęć w roku pierwszym: 670 
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze pierwszym: 330 / w semestrze drugim: 340 
 
------------------- 
KOMENTARZ: 
Indeks  [SEM-1]  – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze pierwszym.  
Indeks  [SEM-2] – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze drugim.  
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Indeks [R] – oznacza przedmiot dwusemestralny w rozliczeniu rocznym. Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba ECTS, którą 
student uzyskuje w semestrze, uwzględnia połowę całkowitej liczby ECTS, jaka przypisana jest do przedmiotu dwusemestralnego 
rozliczanego rocznie. 
Indeks  [GR]  – oznacza grupę przedmiotów do ograniczonego lub wolnego wyboru. W tabeli podana jest liczba ECTS oraz liczba lub 
wymiar godzinowy zajęć z danej grupy, do których realizacji obowiązany jest student w danym roku (student samodzielnie decyduje, w 
którym semestrze realizuje zajęcia z danej grupy). Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba ECTS oraz łączna liczba godzin 
realizowanych w każdym semestrze zakłada (możliwie) równomierny rozkład zajęć z danej grupy między semestrami. 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Zajęcia związane z profilem 
kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla 

profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z 

działalności naukową dla 
profilu 
ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie):  

– Akt – aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, warsztatach, itp.   
– AOE – indywidualna lub grupowa pisemna, metodyczna analiza i ocena etyczna przypadku 

klinicznego lub projektu badawczego 
– OOP – ocena opiekuna praktykanta 
– PP –  relatywnie krótka praca pisemna, np. analiza krytyczna tekstu, esej argumentacyjny, artykuł 

recenzyjny, komentarz prasowy/internetowy, itp. 
– PR –  praca roczna, czyli praca pisemna o charakterze badawczym spełniająca formalne i 

merytoryczne wymogi pracy akademickiej, o minimalnej objętości 1 arkusza autorskiego (40000 
znaków)  

– PMgr – praca magisterska 
– ProjB – projekt badawczy z zakresu nauk empirycznych, w szczególności nauk społecznych  
– ProjP – projekt pedagogiczny, np. projekt programu studiów, sylabusa przedmiotu, konspektu zajęć, 

itp. 
– ProjR – grupowy projekt regulacyjny, np. projekt kodeksu etycznego, projekt regulaminu działania 

komisji etycznej/bioetycznej, itp.  
– Ref – referat  
– SO – samoocena studenta 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE  

Etyka badań 
naukowych[R]   60      60 10 EU, Akt, Ref, 

AOE, ProjR B 

filozofia; 
nauki o polityce i 

administracji; 
nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe           
dla przedmiotu  

Etos i społeczna rola nauki. Dobra praktyka badawcza i nadużycia w nauce. Metody przeciwdziałania i reagowania na nierzetelność w 
nauce. Konflikt interesów w praktyce badawczej. Historia i geneza regulacji badań naukowych w biomedycynie z udziałem człowieka. 
Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka: zasada poszanowania osoby (w 
tym wymóg uzyskania świadomej zgody na udział w badaniu, wymóg szczególnej ochrony osób niezdolnych do udzielenia zgody lub z 
innych powodów narażonych na wykorzystanie i skrzywdzenie); zasada dobroczynienia (w tym, zakres obowiązku terapeutycznego 
wobec uczestników badań, zasada równowagi klinicznej, wymóg właściwego stosunku ryzyka do potencjalnych korzyści badania); 
zasada sprawiedliwości (w tym sprawiedliwość w dostępie do badań i ich wyników; sprawiedliwość w badaniach międzynarodowych). 
Rola, organizacja i funkcjonowanie komisji bioetycznych. Wybrane zagadnienia etyki badań naukowych, w szczególności: etyka badań 
naukowych na ludzkich zarodkach, etyka badań naukowych na materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia i związanych z nim 
danych; etyczne aspekty organizacji i funkcjonowania biobanków badawczych; etyka badań epidemiologicznych; etyka badań w naukach 
społecznych. Zasady prowadzenie badań naukowych na zwierzętach (spór o status moralny zwierząt i dopuszczalność używania ich w 
celach naukowych; zasady 3R oraz inne warunki dopuszczalności prowadzanie badań naukowych na zwierzętach; rola, organizacja i 
funkcjonowanie komisji etycznych ds. eksperymentów na zwierzętach). Przedmiot obejmuje grupowe ćwiczenia symulujące pracę komisji 
bioetycznych oraz komisji etycznych ds. eksperymentów na zwierzętach przygotowujących oceny projektów badań naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U02; K_U05; K_U06; K_U11; K_U12; K_U14; K_U16 
K_K01; K_K02; K_K03;K_K06; K_K07 

Aktualne 
problemy 
bioetyki i 
biopolityki[R] 

 30 
(15+15)       30 3 Ref, PP B 

nauki 
socjologiczne; 

filozofia 
 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Treści programowe obejmują bieżące dyskusje publiczne (medialne, naukowe, polityczne) na temat najnowszych wydarzeń z zakresu 
bioetyki i biopolityki (w tym, odkryć, osiągnieć, skandali, kontrowersyjnych propozycji lub zmian regulacyjnych, głośnych przypadków 
klinicznych albo kazusów sądowych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. W porozumieniu z prowadzącym – studenci dokonują 
wyboru wydarzeń, które są przedmiotem zajęć, oraz dotyczących ich materiałów medialnych oraz komentarzy. Student odpowiedzialny 
za wybór danego tematu i materiałów, przygotowuje prezentację wprowadzającą do zajęć, a następnie moderuje dyskusję grupową, 
której celem jest identyfikacja i analiza źródeł sporów lub dyskusji wokół danego wydarzenia, wyjaśnienie ich kontekstu, uwarunkowań, 
przebiegu i ewentualnych konsekwencji społecznych. Zadaniem studenta jest ponadto przygotowanie pisemnego komentarza na temat 
tego wydarzenia, który – po zaakceptowaniu przez prowadzącego – zostanie opublikowany na portalu internetowym kierunku studiów 
(blogu bioetycznym).   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W12; K_W15 
K_U01; K_U02; K_U08; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K05;K_K06; K_K07 

Systemy ochrony 
zdrowia z 
elementami 
polityki 
zdrowotnej [SEM-1]  

30        30 2 EP B 

nauki o polityce i 
administracji; 

nauki o 
zarządzaniu i 
jakości; nauki 
socjologiczne; 

filozofia 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Podstawowe kategorii pojęciowe i relacje między nimi: polityka zdrowotna, system ochrony zdrowia, system zdrowia publicznego, 
etyka/bioetyka zdrowia publicznego. Społeczne i systemowe uwarunkowania zdrowia. Rozumienie zdrowia na potrzeby polityk 
zdrowotnych i systemów ochrony zdrowia. Funkcje, rodzaje i założenia systemów ochrony zdrowia. Modele systemów ochrony zdrowia – 
porównanie, zalety, wady, konsekwencje wyboru. Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach: Niemcy, Wielka Brytania, USA, 
Francja. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce: historia, założenia, regulacje, interesariusze, finansowanie 
świadczeń, kontraktowanie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Problemy krajowego systemu 
ochrony zdrowia i możliwe kierunki rozwiązań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14; K_W18 
K_U08 
K_K02; K_K06 

Komisje i 
konsultacje 
etyczne [SEM-1] 

 15    15   30 3 Akt, AOE, ProjR B 

filozofia; 
nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Geneza konsultacji etycznych w praktyce klinicznej. Autorytet i rola ekspertów od moralności/etyki. Status, modele i zadania etycznych 
konsultantów klinicznych i szpitalnych komisji (zespołów) etycznych. Modele organizacji i funkcjonowania szpitalnych komisji (zespołów) 
etycznych. Metody etycznej analizy przypadków klinicznych. Bioetyczne mediacje. Kompetencje konsultantów etycznych. Sposoby 
ewaluacji pracy etycznych konsultantów klinicznych i szpitalnych komisji (zespołów) etycznych.  
Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe -  grupowe ćwiczenia symulujące pracę szpitalnej komisji etycznej oraz indywidualne ćwiczenia 
symulujące pracę klinicznych konsultantów etycznych przygotowujących metodyczne rekomendacje etyczne dotyczące trudnych 
przypadków klinicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U11; K_U12; K_U16 
K_K01; K_K02; K_K03;K_K06; K_K07 

Bioetyka i 
edukacja [SEM-2]  15    15   30 3 Akt, ProjP B pedagogika; 

filozofia 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu 

Problemy edukacji wyższej w kulturze ponowoczesnej. Cele i rola edukacji etycznej i bioetycznej. Problem światopoglądowej 
neutralności wykładowcy/nauczyciela etyki lub bioetyki. Efektywność edukacji moralnej. Polska Rama Kwalifikacji a efekty nauczania z 
zakresu etyki. Podstawa programowa nauczania etyki/bioetyki dla wybranych kierunków studiów kształcących przedstawicieli zawodów 
medycznych. Zasady i kryteria tworzenia sylabusów zajęć z zakresu etyki lub bioetyki. Podstawowe zagadnienia pedagogiki i 
andragogiki. Zasady konstruowania merytoryczno-metodycznego konspektu zajęć. Różne techniki organizacji treści nauczania i 
ewaluacji efektów nauczania. Pasywne i aktywne metody nauczania.   
Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe - indywidualne ćwiczenia symulacyjne (każdy student opracowuje konspekt zajęć i prowadzi 
zajęcia na wybrany przez siebie temat z zakresu etyki lub bioetyki). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W16 
K_U10; K_U12; K_U16; K_U18 
K_K02; K_K04; K_K06; K_K07 
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Etyka społeczna i 
polityczna [SEM-2]  30       30 3 Akt, PP B 

filozofia; 
nauki 

socjologiczne 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Wybrane problemami etyki życia publicznego: Prywatne – publiczne. Etyka i polityka. Intelektualiści i problem odpowiedzialności. Etyka 
zawodowa. Wolność słowa (wolność słowa a cenzura; wolność słowa a mowa nienawiści). Tolerancja a inność (piętno; prawa innych; 
relatywizm kulturowy a fundamentalizm; homoseksualizm). Etyka i feminizm. Etyka i rodzina. Etyka i religia. Etyka i ekologia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04;K_W15 
K_U01; K_U02; K_U13 
K_K01; K_K02; K_K05; K_K06 

Seminarium 
magisterskie[R]   30 

(15+15)      30 23 Akt, PMgr B filozofia 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Wymagania dotyczące pracy magisterskiego (wymagania formalne; zasady redakcji i edycji tekstu naukowego – opracowanie odsyłaczy, 
spisu treści itp.). Wybór tematu pracy. Opracowanie planu i konspektu pracy. Dobór materiałów źródłowych, w tym z wykorzystaniem 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Prezentacja i dyskusja grupowa nad metodologią oraz wybranymi fragmentami 
prac (problemami, argumentami, wynikami badawczymi) przygotowywanymi przez studentów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W09 
K_U1; K_U2; K_U03; K_U13; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K06; K_K07 

PRZEDMIOT OGRANICZONEGO WYBORU 

Seminarium 
bioetyczne[GR]   90 

(30x3)      90 
(30x3) 

9  
(3x3) Akt, Ref, PP B filozofia 

Treści 
programowe  
dla przedmiotu  

Seminaria mają charakter specjalistyczny i dotyczą szczegółowych zagadnień, problemów oraz bieżącego stanu dyskusji i badań z 
zakresu wybranej tematyki bioetycznej. Treści programowe zależą od tematyki wybranego seminarium. Seminaria bioetyczne dzielą się 
na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria autorskie. Student może wybierać zajęcia z obu kategorii. Seminaria stałe są oferowane 
dwukrotnie w trakcie jednego cyklu kształcenia – w jednym roku akademickim w języku polskim, a drugim w języku angielskim. Student 
może zrealizować wybrane seminarium bądź to w języku polskim bądź w języku angielskim. Lista seminariów stałych obejmuje cztery 
przedmioty: Etyka prokreacyjna (Procreative ethics); Etyka końca życia (Ethics of end-of-life issues); Etyka nowych technologii  (Ethics of 
new technologies). Seminaria autorskie oferowane są wyłącznie w danym roku akademickim. Ich tematyka jest zmienna. Mogą być 
prowadzone w języku polskim albo języku angielskim. W każdym roku akademickim student ma do wyboru co najmniej 3 seminaria 
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autorskie, w tym co najmniej jedno w języku angielskim. Student ma obowiązek w toku całych studiów zaliczyć w 6 seminariów 
bioetycznych (6 x 30 godzin; 6 x 3 ECTS) – 3 seminaria w I roku studiów i 3 w II roku studiów, w tym przynajmniej dwa w języku 
angielskim. Warunkiem zaliczenia seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych 
efektów kształcenia na poziomie B2+.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U13; K_U14; K_U15 (seminarium  w j. ang.) 
K_K01; K_K02; K_K06; K_K07 

PRZEDMIOT WOLNEGO WYBORU 

Przedmiot 
ogólno-
uniwersytecki 
(OGUN)[GR] 

60 
(30x2)      60 

(30x2)  
4 

(2x2) 

zależnie od 
sylabusa 

przedmiotu 
  

Treści 
programowe                
dla przedmiotu  

Treści programowe są specyficzne dla wybranego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Student ma obowiązek zrealizować w trakcie 
studiów 120 godzin (8 ECTS) zajęć ogólnouniwersyteckich, w tym 60 godzin (4 ECTS) w I roku studiów i 60 godzin (4 ECTS) w II roku 
studiów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty kształcenia są specyficzne dla wybranego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. 

 
Łączna liczba punktów ECTS dla programu studiów: 120  
Łączna liczba punktów ECTS w roku drugim: 60 
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze pierwszym: 31 / w semestrze drugim: 29 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1060 
Łączna liczba godzin zajęć w roku drugim: 390 
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze pierwszym: 210 / w semestrze drugim: 180 
 
------------------- 
KOMENTARZ: 
Indeks  [SEM-1]  – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze pierwszym.  
Indeks  [SEM-2] – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze drugim.  
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Indeks [R] – oznacza przedmiot dwusemestralny w rozliczeniu rocznym. Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba ECTS, którą 
student uzyskuje w semestrze, uwzględnia połowę całkowitej liczby ECTS, jaka przypisana jest do przedmiotu dwusemestralnego 
rozliczanego rocznie. 
Indeks  [GR]  – oznacza grupę przedmiotów do ograniczonego lub wolnego wyboru. W tabeli podana jest liczba ECTS oraz liczba lub 
wymiar godzinowy zajęć z danej grupy, do których realizacji obowiązany jest student w danym roku (student samodzielnie decyduje, w 
którym semestrze realizuje zajęcia z danej grupy). Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba ECTS oraz łączna liczba godzin 
realizowanych w każdym semestrze zakłada (możliwie) równomierny rozkład zajęć z danej grupy między semestrami. 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem 
kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu 

praktycznego 
– B –  zajęcia związane z 

działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie):  

– Akt – aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, warsztatach, itp.   
– AOE – indywidualna lub grupowa pisemna, metodyczna analiza i ocena etyczna przypadku klinicznego 

lub projektu badawczego 
– OOP – ocena opiekuna praktykanta 
– PP –  relatywnie krótka praca pisemna, np. analiza krytyczna tekstu, esej argumentacyjny, artykuł 

recenzyjny, komentarz prasowy/internetowy, itp. 
– PR –  praca roczna, czyli praca pisemna o charakterze badawczym spełniająca formalne i merytoryczne 

wymogi pracy akademickiej, o minimalnej objętości 1 arkusza autorskiego (40000 znaków)  
– PMgr – praca magisterska 
– ProjB – projekt badawczy z zakresu nauk empirycznych, w szczególności nauk społecznych  
– ProjP – projekt pedagogiczny, np. projekt programu studiów, sylabusa przedmiotu, konspektu zajęć, itp. 
– ProjR – grupowy projekt regulacyjny, np. projekt kodeksu etycznego, projekt regulaminu działania komisji 

etycznej/bioetycznej, itp.  
– Ref – referat  
– SO – samoocena studenta 
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5. Semestr dla specjalności: NIE DOTYCZY 

 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne  Filozofia  57,3% 

Nauki społeczne  Nauki socjologiczne 4,6% 

Nauki o polityce i administracji  1,1% 

Nauki prawne  2,3% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  0,9% 

Pedagogika 0,8% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister  

Forma studiów studia stacjonarne 

Kod ISCED 0223 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 40 [33%] 



22 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

98 [82%] 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

108 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 70h/4ECTS  

Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 70 godzin (4 ECTS) w trakcie I roku studiów. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z zadaniami, 
specyfiką pracy oraz zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów, w których realizowana jest praktyka. 
Obligatoryjna praktyka obejmuje dwa komponenty:  
• Wizyty studyjne: minimum 2 wizyty w wybranych podmiotach leczniczych, jednostkach badawczo-rozwojowych z dziedziny nauk medycznych i 

biotechnologicznych lub podmiotach administracji na rzecz ochrony zdrowia. Wizyty trwają od 3 do 6 godzin i odbywają się pod nadzorem Koordynatora 
ds. praktyk oraz reprezentanta wizytowanej placówki. Obejmują spotkanie i rozmowę z przedstawicielami/pracownikami danego podmiotu oraz 
zwiedzenia palcówki.   

• Praktykę stacjonarną w wymiarze 60 godzin w wybranym przez studenta podmiocie, którego działalność stanowi przedmiot zainteresowania bioetyki, w 
szczególności w: podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. w hospicjum, domu pomocy społecznej, szpitalu, sanatorium); podmiocie 
zajmującym się prowadzeniem bądź nadzorowaniem badań naukowych w biomedycynie (np. laboratorium, komisji bioetycznej przy regionalnej izbie 
lekarskiej lub uczelni medycznej); podmiocie pozarządowym działającym w obszarze promocji i ochrony zdrowia lub praw pacjentów albo ochrony praw 
zwierząt; podmiocie administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia (np. Ministerstwie Zdrowia, Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wydziale zdrowia i 
polityki społecznej). 

Powołany jest Koordynator ds. praktyk, który odpowiedzialny jest za: (a) organizację i koordynację przebiegu wizyt studyjnych; (b) pozyskiwanie nowych ofert 
praktyk stacjonarnych, (c) kontakt z instytucjami oferującymi przyjęcie praktykantów, (d) zaliczenie praktyk. Zaliczenie praktyki (wizyt studyjnych i praktyki 
stacjonarnej odbywa się na podstawie opinii opiekuna praktykanta reprezentującego instytucję, w której student odbywa praktykę, oraz w oparciu o 
samoocenę studenta zawartą w sprawozdaniu (dzienniczka) z praktyki. 

 

 

 



Załącznik nr 11 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 60% tak 

nauki biologicznie 20%  

nauki fizyczne 7%  

matematyka 13%  

Razem:  100%  



2. Kierunek studiów bioinformatyka i biologia systemów 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: bioinformatyka i biologia systemów 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zaawansowane sposoby zarządzania dużymi 
projektami informatycznymi i bioinformatycznymi  

P7S_WG  

K_W02 w pogłębionym zakresie zasady licencjonowania 
oprogramowania i ich znaczenie w pracy badawczej  

P7S_WG , P7S_WK 

K_W03 typowe problemy i metody projektowania leków P7S_WG  

K_W04 zaawansowane techniki konstrukcji modeli 
statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny 
istotności otrzymanych wyników  

P7S_WG  

K_W05 zaawansowane metody statystycznej analizy 
odczytów sekwencjonowania DNA  

P7S_WG  



K_W06 metody obliczeniowe stosowane w analizie sekwencji 
DNA  

P7S_WG  

K_W07 matematyczne modele ewolucji sekwencji 
biologicznych i ich implementacje  

P7S_WG  

K_W08 wybrane zagadnienia badawcze z różnych obszarów 
bioinformatyki i jej podstaw matematycznych, 
fizycznych, biologicznych oraz informatycznych. 

P7S_WG  

K_W09 matematyczne i numeryczne metody modelowania 
różnych procesów biologicznych  

P7S_WG  

K_W10 zagadnienia etyczne, prawne i cywilizacyjne związane 
z rozwojem i zastosowaniem technik  
bioinformatycznych,  w szczególności w naukach 
biologicznych i medycznych 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 pracować zespołowo i indywidualnie nad projektami  
bioinformatycznymi, także o długofalowym 
charakterze  

P7S_UO, P7S_UW 

K_U02 używać zaawansowanych struktur danych, w 
szczególności drzew, do modelowania historii ewolucji 
i innych zagadnień bioinformatycznych  

P7S_UW 

K_U03 analizować strukturę i funkcję układów 
biomolekularnych związanych z procesami 
chorobowymi  

P7S_UW 



K_U04 wykorzystywać nabytą wiedzę w innych dziedzinach, 
m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków 
oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, 
proteomiki oraz biologii systemów 

P7S_UW 

K_U05 potrafi stosować zaawansowane narzędzia 
matematyczne, informatyczne i bioinformatyczne  do 
planowania eksperymentów oraz interpretacji wyników  

P7S_UW 

K_U06 stosować różne techniki wnioskowania o złożonych 
procesach molekularnych na podstawie danych z 
biotechnologii o wysokiej przepustowości 

P7S_UW 

K_U07 dostrzegać ograniczenia własnej wiedzy i konieczność 
jej ciągłego uzupełniania i aktualizowania 

P7S_UU 

K_U08 przygotować wystąpienia ustne i pisemne, także o 
charakterze badawczym, w zakresie bioinformatyki i 
jej zastosowań, zabierać głos w dyskusji i ją 
poprowadzić 

P7S_UK 

K_U09 posługiwać się językiem angielskim na poziomie 
średnio zaawansowanym (B2+), w szczególności: 
identyfikować główne i poboczne tematy wykładów, 
pogadanek, debat akademickich, dyskusji, czytać ze 
zrozumieniem, zabierać głos w dyskusji  

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej analizy przedstawionego lub stworzonego 
przez siebie opracowania pod kątem poprawności i 
kompletności 

P7S_KK 



K_K02 precyzyjnego formułowania pytań, służących 
pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub 
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania  

P7S_KK 

K_K03 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i 
zasobach internetowych, także w językach obcych  

P7S_KK 

K_K04 przestrzegania zasad etyki i uczciwości intelektualnej i 
docenienia ich znaczenia w działaniach własnych i 
innych osób 

P7S_KR 

K_K05 formułowania opinii na temat podstawowych 
zagadnień bioinformatycznych 

P7S_KK 

K_K06 przedstawiania laikom wybranych osiągnięć 
bioinformatycznych 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane 
inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

- litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

- znak _ (podkreślnik),  

- jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

- numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 



3. Specjalności na kierunku studiów: brak 

4. Rok/semestr dla kierunku bioinformatyka i biologia systemów 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Statystyczna Analiza 
danych 2* 30    30    60 6 EP i/lub EU, 

Proj B informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Analiza wariancji. analiza przeżycia. Modele nieliniowe i uogólnione modele addytywne. Strukturalizowana 
regularyzacja modeli liniowych. Maszyny wektorów wspierających. Modele grafowe. Sieci Bayesowskie, 
uczenie oraz przykłady zastosowań w bioinformatyce. Łańcuchy Markowa i ukryte modele Markowa i 
przykłady ich zastosowań w bioinformatyce. Selekcja modelu grafowego. Algorytm maksymalizacji wartości 
oczekiwanej. Metody MCMC. Wnioskowanie dokładne i wariacyjne w modelach grafowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05, K_U07, K_K01, K_K02 

Technologie w skali 
genomowej 2* 30   30     60 6 EP i/lub EU B informatyka 



Treści programowe 
Algorytmiczne i statystyczne aspekty nowoczesnych technik w skali genomowej. Zalety i ograniczenia 
różnych technik sekwencjonowania. Przykłady problemów i typowych dla nich metod algorytmicznych  i 
statystycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02 

Projektowanie leków* 30   30     60 6 EP i/lub EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 

 
Metody obrazowania powierzchni receptorów. Typy oddziaływania niekowalencyjnych na poziomie 
mikroskopowym i mezoskopowym, Makromolekuły jako cel działania leku. Sposoby przygotowania 
receptora pochodzącego z różnych źródeł. Przegląd baz małych cząsteczek, metody przeszukiwania baz i 
ich wykorzystanie do dokowania. Projektowanie na podstawie znanych związków bądź cech, projektowanie 
analogów. Wyliczanie energii wiązania z pól siłowych, metody wyznaczania różnic energii swobodnej. 
Przegląd funkcji oceniających dopasowanie. Wyliczanie energii desolwatacji. QSAR: zależność aktywności 
od struktury, metodologia, przegląd równań, walidacja, chiralność i aktywność biologiczna, ADME. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U03, K_U04, K_U07, K_K05 

Genomika 
porównawcza* 30    30    60 6 EP i/lub EU, 

Proj B informatyka 

Treści programowe 
Modele, algorytmy i narzędzia stosowane w genomice porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem 
drzew i ich zastosowań w różnych kontekstach, w tym do porównywania sekwencji biologicznych.  



Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U02, K_K01, K_K02 

Architektura dużych 
projektów 
bioinformatycznych* 
(prowadzony w języku 
angielskim) 

30    30    60 6 EP i/lub EU, 
Proj 

B informatyka 

Treści programowe 

Tworzenie większych projektów oprogramowania na potrzeby bioinformatyki. Systemy kontroli wersji.  
Współpraca w zespole. Biblioteki oprogramowania stosowane w bioinformatyce. Rodzaje  licencji. 
Znaczenie oprogramowania o dostępnym kodzie źródłowym dla reprodukowalności wyników badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
magisterskie    60      60 6 referat B 

informatyka, 
nauki 

biologiczne 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Aktualne 
trendy i dylematy związane z działalnością badawczą w dziedzinie bioinformatyki. Wskazanie zagadnień 
badawczych z zakresu bioinformatyki.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U07, K_U08, K_U09 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

60**        60** 6 
zaliczenie na 
egzamin lub 

ocenę 
  



Treści programowe Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 

Przedmioty 
kierunkowe, 
uzupełniające lub 
obieralne* 

90**   90**     180 18 EP i/luEU i/lub 
Proj  

informatyka, 
matematyka,  

nauki 
biologiczne, 

nauki fizyczne 

Treści programowe 

Przedmioty kierunkowe to przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności 
w pewnym obszarze bioinformatyki lub jej podstaw matematycznych, informatycznych, fizycznych lub 
biologicznych. Przedmioty uzupełniające mają  na celu uzupełnienie podstawowej wiedzy i umiejętności z 
zakresy fizyki, matematyki, informatyki i bioinformatyki.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U04, K_U07, K_K01, K_K02 

* przedmioty mogą być realizowane w innych semestrach 

** dopuszczalna także inna forma i wymiar zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 



Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Modelowanie 
złożonych 
systemów 
biologicznych* 

30    30    60 6 EP i/lub EU, 
Proj B matematyka, 

informatyka 

Treści programowe  

Matematyczne i numeryczne metody modelowania sygnalizacji komórkowej, ekspresji genów oraz 
populacji. Wnioskowanie o złożonych procesach molekularnych na podstawie danych z biotechnologii o 
wysokiej przepustowości.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U06, K_U07,K_K01, K_K02 

Seminarium 
magisterskie wraz 
ze złożeniem pracy 
dyplomowej 

  60      60 6+18 Referat, praca 
dyplomowa B 

informatyka, 
nauki 

biologiczne 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Aktualne 
trendy i dylematy związane z działalnością badawczą w dziedzinie bioinformatyki. Wskazanie zagadnień 
badawczych z zakresu bioinformatyki.  



Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U08, K_U09, K_U01, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Przedmioty 
kierunkowe* 120   120     240 24 EP i/lub EU, 

Proj B 

informatyka, 
matematyka,  

nauki 
biologiczne, 

nauki fizyczne 

Treści programowe 

Przedmioty kierunkowe to przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności 
w pewnym obszarze bioinformatyki lub jej podstaw matematycznych, informatycznych, fizycznych lub 
biologicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U04, K_U07, K_K01, K_K02 

Przedmioty 
obieralne lub 
uzupełniające* 

30   30     60 6 EP i/lub EU, 
Proj  

informatyka, 
matematyka,  

nauki 
biologiczne, 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
Przedmioty obieralne z oferty przedmiotów matematycznych, informatycznych, biologicznych lub 
fizycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U04, K_U07, K_K01, K_K02 

* przedmioty mogą być realizowane w innych semestrach 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 



Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020. 
5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku* 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 12% 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 57% 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologiczne 21% 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 5% 

* wartości procentowe są przykładowe i zależą od tego, jakie przedmioty obieralne, uzupełniające i kierunkowe wybiorą studenci 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0588 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 54 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
(nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 (w ramach przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu 
praktycznego (zajęcia z literką P) 

nie dotyczy 



Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

96 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 
Razem: - 100 - 
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2. Kierunek studiów:  biologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: biologia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga 
podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych. 

P7S_WG 

K_W02 złożone problemy badawcze nauk przyrodniczych, które wymagają 
pogłębionej wiedzy z obszaru nauk ścisłych. 

P7S_WG 

K_W03 
 

zróżnicowanie strukturalne, genetyczne, metaboliczne i funkcjonalne 
organizmów żywych oraz ich wzajemne relacje. 

P7S_WG 

K_W04 wzajemne relacje organizm-środowisko, stosując hipotezy dotyczące 
czasowych i przestrzennych uwarunkowań różnorodności biologicznej. 

P7S_WG 

K_W05 reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i fizjologiczne rozwoju 
oraz funkcjonowania organizmów. 

P7S_WG 

K_W06 specjalistyczne pojęcia terminologii biochemicznej, mikrobiologicznej, biologii 
grzybów, roślin i zwierząt, genetyki, biologii molekularnej i biologii 
środowiskowej oraz literaturę kierunkową z tych obszarów. 

P7S_WG 
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K_W07 wzajemne pokrewieństwa wszystkich żywych organizmów oraz 
zaawansowaną metodologię filogenetyczną pozwalającą na ustalenie relacji 
pokrewieństwa między organizmami. 

P7S_WG 

K_W08 konieczność stosowania zaawansowanych metod statystycznych do opisu 
zjawisk i analizy danych w studiowanej specjalności nauk biologicznych. 

P7S_WG 

K_W09 
 

specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne, konieczne dla rozwiązywania 
problemów studiowanej specjalności nauk biologicznych. 

P7S_WG 

K_W10 różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w naukach 
biologicznych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania 
postawionych zadań. 

P7S_WG 

K_W11 specjalistyczne metody i techniki prowadzenia badań terenowych w 
środowisku przyrodniczym oraz sposoby ich wykorzystania w ochronie 
środowiska przyrodniczego. 

P7S_WG 

K_W12 zaawansowane techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe, stosowane w 
badaniach biologicznych. 

P7S_WG 

K_W13 zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem 
specjalistycznych metod stosowanych w studiowanej specjalności nauk 
biologicznych. 

P7S_WG 

K_W14 koszty prowadzenia badań w naukach biologicznych oraz najważniejszych 
źródłach finansowania tych badań. 

P7S_WK 

K_W15 strategie ochrony różnorodności biologicznej na poziomie globalnym, 
regionalnym i lokalnym oraz pozyskiwania na te cele funduszy. 

P7S_WK 

K_W16 zasady BHP i zasady ergonomii, zapewniające bezpieczną pracę w 
laboratorium, w tym pracę  z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych. 

P7S_WK 

K_W17 zasady ochrony praw autorskich oraz własności intelektualnej. P7S_WK 

K_W18 dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych dyscyplin 
badawczych, a także identyfikuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk 
biologicznych w zakresie studiowanej przez siebie specjalności. 

P7S_WK 

K_W19 
 

możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu nauk biologicznych do tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wybrać i stosować techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów 
studiowanej specjalności nauk biologicznych. 

P7S_UW 

K_U02 wykorzystać specjalistyczne metody i techniki stosowane w pracy terenowej w 
środowisku przyrodniczym. 

P7S_UW 

K_U03 wykorzystać w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne 
w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na 
poziomie B2+. 

P7S_UK 

K_U04 
 

krytycznie analizować i selekcjonować informacje biologiczne, zwłaszcza ze 
źródeł elektronicznych i mediów. 

P7S_UW 

K_U05 w fachowej literaturze znaleźć prawdopodobne przyczyny niepowodzenia 
eksperymentów i zmodyfikować odpowiednio przebieg doświadczenia. 

P7S_UW 

K_U06 stosować adekwatne metody statystyczne oraz algorytmy i techniki 
informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych biologicznych. 

P7S_UW 

K_U07 
 

pod nadzorem opiekuna naukowego planować i wykonać eksperyment z 
zastosowaniem poznanych metod oraz zaproponować metody 
przeprowadzenia wskazanych oznaczeń i ocenić ich przydatność dla 
badanego materiału. 

P7S_UW 

K_U08 krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych 
literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski. 

P7S_UW 

K_U09 prezentować krytycznie prace badawcze z zakresu wybranej specjalności 
nauk biologicznych z użyciem środków komunikacji werbalnej i 
multimedialnych. 

P7S_UK 

K_U10 pisać prace badawcze z zakresu studiowanej specjalności biologicznej w 
języku polskim oraz krótkie komunikaty naukowe w języku angielskim na 
podstawie własnych badań i literatury źródłowej. 

P7S_UK 

K_U11 przygotować i wygłosić wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim, 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+. 

P7S_UK 

K_U12 pracować w zespole, realizując zaawansowane projekty badawcze z 
dziedziny nauk biologicznych. 

P7S_UO 
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K_U13 samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową, 
wykorzystując uzyskane kwalifikacje biologiczne. 

P7S_UU 

K_U14 posługiwać się technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie tekstu, 
obliczenia za pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, przygotowanie 
prezentacji multumedialnej) na poziomie średnio zaawansowanym. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uczenia się przez całe życie, inspirując rozwój tej potrzeby u innych. P7S_KK 

K_K02 pełnienia roli edukacyjnej w społeczeństwie, w zakresie działalności opartej na 
wiedzy i umiejętnościach z zakresu biologii. 

P7S_KO 

K_K03 przekazaniu społeczeństwu wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauk 
przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań 
naukowych. 

P7S_KO 

K_K04 pracy w zespole, realizując własne badania biologiczne, współorganizując 
pracę całego zespołu. 

P7S_KR 

K_K05 sprecyzowania priorytetów do określonego zadania z dyscypliny nauki 
biologiczne. 

P7S_KO 

K_K06 stosowania zasad etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu w zakresie dyscypliny nauki biologiczne. 

P7S_KR 

K_K07 stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze źródeł 
naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk 
biologicznych 

P7S_KK 

K_K08 wykazania odpowiedzialności za ocenę zagrożeń wynikających ze 
stosowanych technik badawczych oraz tworzenie ergonomicznych i 
bezpiecznych warunków pracy w pracowni biologicznej. 

P7S_KR 

K_K09 stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych. P7S_KR 

K_K10 analizowania informacji, z zakresu nauk biologicznych pojawiające się w 
środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce. 

P7S_KK 
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K_K11 wykazania inicjatywy i samodzielności w działaniach, potrafi myśleć i działać w 
sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: biologia 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: biologia 
Nazwa specjalności: biologia komórki i organizmu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biologii ogólnej organizmów eukariotycznych. 

K_W01; K_W02, K_W03; 
K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 

S3_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych 
prac badawczych i rozwojowych. 

K_W08; K_W09 

S3_W03 zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących organizmy 
eukariotyczne w oparciu o osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w 
literaturze naukowej.   

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  

S3_W04 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biologii ogólnej organizmów eukariotycznych 

K_W10 
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S3_W05 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową i dydaktyczną w zakresie biologii ogólnej. 

K_W14; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W19 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie 
eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod 
badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej 
na bieżąco wiedzy z zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów 
eukariotycznych.  

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U08 

S3_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników, pracę 
magisterską i podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym na tematy 
związane z biologią ogólną komórek i organizmów eukariotycznych.  

K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_U14 

S3_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów eukariotycznych. 

K_U12 

S3_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biologii ogólnej komórek i organizmów eukariotycznych. 

K_U13 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.  K_K07; K_K10 

S3_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K02; K_K03; K_K11 

S3_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; 
K_K09 

S3_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej. 

K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów biologia 

Nazwa kierunku studiów: biologia 
Nazwa specjalności: biologia molekularna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biologii molekularnej. 

K_W01; K_W02, K_W03; 
K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 

S2_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o eksperymenty z zakresu biologii molekularnej 
wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.  

K_W08; K_W09 

S2_W03 zasady planowania badań oraz procesów biologicznych w oparciu o 
osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej.   

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  

S2_W04 zasady funkcjonowania urządzeń i technik wykorzystywanych w biologii 
molekularnej. 

K_W10 

S2_W05 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie biologii molekularnej. 

K_W14; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W19 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie 
eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod 
badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej 
na bieżąco wiedzy z zakresu biologii molekularnej 

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U08 

S2_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników, pracę 
magisterską i podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym na tematy 
związane z biologią molekularną.  

K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_U14 
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S2_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biologii molekularnej. 

K_U12 

S2_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biologii molekularnej. 

K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01  krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.  K_K07; K_K10 

S2_K02  prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących 
komercjalizację wyników badań. 

K_K02; K_K03; K_K11 

S2_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; 
K_K09 

S2_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej. 

K_K06 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów biologia 

Nazwa kierunku studiów: biologia 
Nazwa specjalności: ekologia i ewolucjonizm 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu ekologii i ewolucjonizmu. 

K_W01; K_W02, K_W03; 
K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 

S4_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o eksperymenty z zakresu biologii molekularnej 
wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.  

K_W08; K_W09 
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S4_W03 zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących ekosystemy, 
biocenozy i inne systemy ekologiczne, w oparciu o osiągnięcia dyscypliny 
naukowej przedstawione w literaturze naukowej 

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  

S4_W04 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w ekologii i badaniach procesów ewolucji 

K_W10 

S4_W05 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową i dydaktyczną w ekologii i ewolucjonizmie. 

K_W14; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W19 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie 
eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod 
badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej 
na bieżąco wiedzy z zakresu ekologii i ewolucjonizmu. 

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U08 

S4_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników, pracę 
magisterską i podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym na tematy 
związane z ekologią i ewolucjonizmem.  

K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_U14 

S4_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu ekologii i ewolucjonizmu. 

K_U12 

S4_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
ekologii i ewolucjonizmu 

K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01  krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.  K_K07; K_K10 

S4_K02  prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących 
komercjalizację wyników badań. 

K_K02; K_K03; K_K11 

S4_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; 
K_K09 

S4_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej. 

K_K06 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów biologia 

Nazwa kierunku studiów: biologia 
Nazwa specjalności: mikrobiologia ogólna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu mikrobiologii ogólnej. 

K_W01; K_W02, K_W03; 
K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 

S1_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych 
prac badawczych i rozwojowych. 

K_W08; K_W09 

S1_W03 zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących mikroorganizmy w 
oparciu o osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze 
naukowej.   

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  

S1_W04 rozumie zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych 
wykorzystywanych w biologii mikroorganizmów wodnych i lądowych. 

K_W10 

S1_W05 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową i dydaktyczną w zakresie mikrobiologii ogólnej. 

K_W14; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W19 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie 
eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod 
badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej 
na bieżąco wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej. 

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U08 

S1_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników, pracę 
magisterską i podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym na tematy 

K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_U14 



12 

 

związane z mikrobiologią ogólną.  

S1_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu mikrobiologii ogólnej. 

K_U12 

S1_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
mikrobiologii ogólnej. 

K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01  krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.  K_K07; K_K10 

S1_K02  prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących 
komercjalizację wyników badań. 

K_K02; K_K03; K_K11 

S1_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; 
K_K09 

S1_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej. 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku biologia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Mechanizmy 
ewolucji I 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia podstawowe mechanizmy ewolucji. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące 
molekularnych ewolucji biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Elementy 
statystycznej analizy 
danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami 
najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi 
wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08, K_U14 
K_K07; K_K10 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje 
ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    min. 120 
godz. 

8 Proj. B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
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K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów)  
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Inne (należy podać jakie) 

 

4. Semestr dla kierunku biologia 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Mechanizmy 
ewolucji II X 

(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza 
zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat poziomów 
działania doboru (od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a także ewolucję 
strategii życiowych i interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie prezentuje współczesną wiedzę 
o antropogenezie oraz ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
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K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >`150 10 Proj. B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09, K_K06 
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Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        180 12 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku biologia 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Filozofia 
przyrody 

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 
odniesionym do szczególnej sytuacji przyrody ożywionej i nauk biologicznych. W ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe kategorie filozoficznonaukowe (prawa i teorie naukowe, wyjaśnianie, uzasadnianie), aktualne kontrowersje w 
filozofii nauki (spory o redukcję, realizm, model rozwoju nauki), najważniejsze koncepcje z zakresu filozofii przyrody 
(determinizm, kauzalizm, teleologia) oraz wybrane zagadnienia swoiste dla filozofii przyrody ożywionej (definiowanie życia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 
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Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersy
teckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem 
studiów)  
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Semestr dla kierunku biologia 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. Przygotowuje 
prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5.1. Semestr dla specjalności: biologia komórki i organizmu 
5.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy ewolucji 
I 

X 
(30) 

       30 2 T B Nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia podstawowe mechanizmy ewolucji. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące molekularnych 
ewolucji biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Elementy 
statystycznej analizy 
danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami 
najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi 
wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_K01 
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Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; U_14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
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K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 
2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych. 
4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, 
zastosowania kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
6. Prezentacja danych. 

 

Symbol efektów K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Ekofizjologia roślin i 
zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii 

mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - mikroorganizm. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
 

Embriologia 
eksperymentalna 
roślin  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii eksperymentalnej roślin, w ujęciu zarówno rozwojowym, 
strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z: cyklem rozwojowym rośliny, regulacją procesu kwitnienia, 
molekularną regulacją procesu megasporogenezy, mikosporogenezy oraz mikrogametogenezy, ze zjawiskiem 
samoniezgodności, z molekularnym podłożem formowania się kolejnych stadiów zarodka, a także ze wszelkimi aberracjami, 
mutacjami i zmiennością procesów rozwojowych i źródłami tej zmienności. Zajęcia poruszać będą także procesy somatycznej 
embriogenezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Embriologia 
eksperymentalna 
ssaków  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia odbywają się w pierwszej połowie semestru zimowego, w czwartki i piątki, trwają po 6 godzin dziennie. Jest tylko 
jedna, 12-osobowa grupa ćwiczeniowa. W trakcie zajęć studenci wykonują samodzielnie proste doświadczenia na oocytach i 
zarodkach przedimplantacyjnych myszy, zapoznając się jednocześnie z podstawowymi technikami stosowanymi w embriologii 
eksperymentalnej ssaków, takimi jak: hodowla in vitro oocytów i zarodków myszy, zapłodnienie in vitro, aktywacja 
partenogenetyczna oocytów, wykrywanie białek metodą immunofluorescencji pośredniej, wykonywanie różnego typu 
preparatów. Ćwiczenia te wymagają zdolności manualnych. Studenci piszą sprawozdania z trzech doświadczeń. Podczas 
zajęć odbywają się krótkie seminaria, na których każdy student omawia oryginalną publikację naukową (jedną w czasie całego 
kursu; anglojęzyczną). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 

Histologia zwierząt  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Histologia ogólna ssaków. Budowa i powstawanie tkanek ssaków. Zaburzenia związane z nieprawidłowym 
powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek. 
Ćwiczenia: Tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki w układach i narządach: układ oddechowy, krwionośny, 
pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K03 
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Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
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specjalności S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K02 
S3_K03 

 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach 
pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj 
wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a 
inwazje chroniczne. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-
pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu 
odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. 
Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych 
w formie opisu i prezentacji multimedialnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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K_K06 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03  
S3_K04 

Komórki macierzyste  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. Podczas 
wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich 
uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie.Ćwiczenia 
praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. Proponowany przedmiot 
może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek 
zwierzęcych dla biotechnologów". 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i 
zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Metody badania 
ultrastruktury 
komórek  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Ultrastruktura komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz wirusów. Rodzaje mikroskopów elektronowych. 
Metody i techniki stosowane w analizie ultrastruktury. 
Ćwiczenia: Procedura przygotowania preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym, 
analiza preparatów oraz opracowanie wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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Neurobiologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 
2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój 
układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i 
powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory 
wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. 
Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja 
metabolizmu zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem: kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce,działania hormonów i innych cząsteczek 
sygnałowych,, neuro-hormonalnej integracji metabolizmu,roli reaktywnych form tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na 
poziomie komórki i organizmu,transportu przez błony biologiczne 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Techniki 
mikroskopowe w 
biologii roślin  

  X 
(30) 

 X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami uczestników oraz ćwiczeń. Zajęcia prezentują kilka 
wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii 
molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią 
świetlną.Wspólna cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli 
komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej 
śmierci komórki (PCD). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 



39 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Zarodki i zarodkowe 
komórki macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. 
Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami 
badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów 
organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas 
mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli 
komórek zarodkowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego)  

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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(DO WYBORU) 
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.1. Semestr dla specjalności: biologia komórki i organizmu 
5.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy 
ewolucji II 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza zagadnienia 
podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat poziomów działania doboru 
(od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a także ewolucję strategii życiowych i 
interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie prezentuje współczesną wiedzę o antropogenezie oraz 
ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 
2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych. 
4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, zastosowania 
kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
6. Prezentacja danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol S3_W01 
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efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Ekofizjologia roślin i 
zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii mikroorganizmów, 

roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - mikroorganizm.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
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K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

 S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Embriologia 
eksperymentalna 
roślin  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii eksperymentalnej roślin, w ujęciu zarówno rozwojowym, 
strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z: cyklem rozwojowym rośliny, regulacją procesu kwitnienia, 
molekularną regulacją procesu megasporogenezy, mikosporogenezy oraz mikrogametogenezy, ze zjawiskiem 
samoniezgodności, z molekularnym podłożem formowania się kolejnych stadiów zarodka, a także ze wszelkimi aberracjami, 
mutacjami i zmiennością procesów rozwojowych i źródłami tej zmienności. 
Zajęcia poruszać będą także procesy somatycznej embriogenezy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Histologia zwierząt  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Histologia ogólna ssaków. Budowa i powstawanie tkanek ssaków. Zaburzenia związane z nieprawidłowym 
powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek. Ćwiczenia: Tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki w układach 
i narządach: układ oddechowy, krwionośny, pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K03 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
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7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K02 
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S3_K03 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych 
wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu 
odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. 
Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu 
odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują 
i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych w formie 
opisu i prezentacji multimedialnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03  
S3_K04 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. Podczas wykładów 
przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich uzyskania, 
charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie.Ćwiczenia praktyczne 
umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. Proponowany przedmiot 
może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek zwierzęcych 
dla biotechnologów". 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i 
zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
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K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Metody badania 
ultrastruktury 
komórek  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Ultrastruktura komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz wirusów. Rodzaje mikroskopów elektronowych. 
Metody i techniki stosowane w analizie ultrastruktury. 
Ćwiczenia: Procedura przygotowania preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym, analiza 
preparatów oraz opracowanie wyników. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 

Neurobiologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 
2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój 
układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i 
powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory 
wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. 
Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja 
metabolizmu 
zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce,działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych,, neuro-
hormonalnej integracji metabolizmu,roli reaktywnych form tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i 
organizmu,transportu przez błony biologiczne 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Techniki 
mikroskopowe w 
biologii roślin  

  X 
(30) 

 X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami uczestników oraz ćwiczeń. Zajęcia prezentują kilka 
wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii 
molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią 
świetlną.Wspólna cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli 
komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej 
śmierci komórki (PCD). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Zarodki i zarodkowe 
komórki macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 inne 
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. 
Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami 
badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów 
organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas 
mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli 
komórek zarodkowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 



59 

 

 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5.1. Semestr dla specjalności: biologia komórki i organizmu 
5.1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanyc
h do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Filozofia przyrody X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 
odniesionym do szczególnej sytuacji przyrody ożywionej i nauk biologicznych. W ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe kategorie filozoficzno-naukowe (prawa i teorie naukowe, wyjaśnianie, uzasadnianie), aktualne kontrowersje w 
filozofii nauki (spory o redukcję, realizm, model rozwoju nauki), najważniejsze koncepcje z zakresu filozofii przyrody 
(determinizm, kauzalizm, teleologia) oraz wybrane zagadnienia swoiste dla filozofii przyrody ożywionej (definiowanie życia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne  
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 
2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komórkowych. 
4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilości kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, 
zastosowania kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
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6. Prezentacja danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Ekofizjologia roślin i 
zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii 

mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
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mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - mikroorganizm. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

 S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
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S3_K03 

Embriologia 
eksperymentalna 
roślin  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii eksperymentalnej roślin, w ujęciu zarówno rozwojowym, 
strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z: cyklem rozwojowym rośliny, regulacją procesu kwitnienia, 
molekularną regulacją procesu megasporogenezy, mikosporogenezy oraz mikrogametogenezy, ze zjawiskiem 
samoniezgodności, z molekularnym podłożem formowania się kolejnych stadiów zarodka, a także ze wszelkimi aberracjami, 
mutacjami i zmiennością procesów rozwojowych i źródłami tej zmienności. 
Zajęcia poruszać będą także procesy somatycznej embriogenezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Embriologia 
eksperymentalna 
ssaków  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia odbywają się w pierwszej połowie semestru zimowego, w czwartki i piątki, trwają po 6 godzin dziennie. Jest tylko 
jedna, 12-osobowa grupa ćwiczeniowa. W trakcie zajęć studenci wykonują samodzielnie proste doświadczenia na oocytach i 
zarodkach przedimplantacyjnych myszy, zapoznając się jednocześnie z podstawowymi technikami stosowanymi w 
embriologii eksperymentalnej ssaków, takimi jak: hodowla in vitro oocytów i zarodków myszy, zapłodnienie in vitro, aktywacja 
partenogenetyczna oocytów, wykrywanie białek metodą immunofluorescencji pośredniej, wykonywanie różnego typu 
preparatów. Ćwiczenia te wymagają zdolności manualnych. Studenci piszą sprawozdania z trzech doświadczeń. Podczas 
zajęć odbywają się krótkie seminaria, na których każdy student omawia oryginalną publikację naukową (jedną w czasie 
całego kursu; anglojęzyczną). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 

S3_W01 
S3_W02 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 

Histologia zwierząt  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Histologia ogólna ssaków. Budowa i powstawanie tkanek ssaków. Zaburzenia związane z nieprawidłowym 
powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek. 
Ćwiczenia: Tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki w układach i narządach: układ oddechowy, 
krwionośny, pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
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S3_K01 
S3_K03 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K02 
S3_K03 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach 
pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj 
wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre 
a inwazje chroniczne. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki 
przeciw-pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu 
odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. 
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Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych 
w formie opisu i prezentacji multimedialnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
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S3_K01 
S3_K02 
S3_K03  
S3_K04 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. Podczas 
wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich 
uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. Ćwiczenia 
praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. Proponowany przedmiot 
może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek 
zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_U01 
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S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i 
zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
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S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Metody badania 
ultrastruktury 
komórek  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład: Ultrastruktura komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz wirusów. Rodzaje mikroskopów elektronowych. 
Metody i techniki stosowane w analizie ultrastruktury. 
Ćwiczenia: Procedura przygotowania preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym, 
analiza preparatów oraz opracowanie wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01 
S3_W03 
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specjalności S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 

Neurobiologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu 
nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie 
nerwowym. 4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu 
nerwowego kręgowców. 6. Smak i powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ 
wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. 
Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu 
(nocycepcji). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 

S3_W01 
S3_W02 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja 
metabolizmu 
zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych, neuro-
hormonalnej integracji metabolizmu, roli reaktywnych form tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i 
organizmu, transportu przez błony biologiczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
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S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Techniki 
mikroskopowe w 
biologii roślin  

  X 
(30) 

 X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami uczestników oraz ćwiczeń. Zajęcia prezentują kilka 
wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii 
molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią 
świetlną. Wspólna cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli 
komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej 
śmierci komórki (PCD). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 
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Zarodki i zarodkowe 
komórki macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 inne 
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach 
biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi 
możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące 
mechanizmów organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów 
komórkowych podczas mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz 
uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

w zależności 
od wybranego 
przedmiotu 

w 
zależności 
od 
wybraneg
o 
przedmiot
u 
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przedmiotów z 
obszaru nauk 
humanistycznych lub 
z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie 
mniej niż 5 punktów 
ECTS.) (DO 
WYBORU) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min.1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.1. Semestr dla specjalności: biologia komórki i organizmu 
5.1.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
magisterska  

    X    330 22 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
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dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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 5. 2. Semestr dla specjalności: biologia molekularna 
5.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 

realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy ewolucji I X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia podstawowe mechanizmy ewolucji. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące 
molekularnych ewolucji biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 
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Elementy 
statystycznej analizy 
danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych 
metodami najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione 
są niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_K01 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza biochemiczna    X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków 
wielkocząsteczkowych i drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy 
chromatografii, sączenie molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, 
spektrometria mas, NMR. 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas 
cząsteczkowych białek metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod 
spektrofotometrycznych i chromatograficznych do charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie 
izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych 
prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K03 
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Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy 
ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W03 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych. 
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4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, 
zastosowania kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
6. Prezentacja danych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Chromatyna i 
epigenetyka  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład przedstawia współczesną wiedzę na temat struktury chromatyny oraz wpływie chromatyny na przebieg 
podstawowych procesów genetycznych. Omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów modyfikacji 
chromatyny, zjawisko pamięci komórkowej i dziedziczenia epigenetycznego, a także epigenetycznej regulacji 
ekspresji genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows.  
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. 
Szacowania wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter 
organizmów fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K03 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne terapie 
przeciwnowotworowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; 
mechanizm powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne 
(metylacja DNA, mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, 
etapy nowotworzenia, najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu 
(onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. 
Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

 



91 

 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycynie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03  
S2_K04 

Regulacja 
metabolizmu zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu 
ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, działania 
hormonów i innych cząsteczek sygnałowych, neuro-hormonalnej integracji metabolizmu, roli reaktywnych form 
tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu, transportu przez błony biologiczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja procesów 
metabolicznych roślin  

X 
(15) 

  X 
(30) 

    45 3 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji procesów metabolicznych roślin z 
uwzględnieniem: 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, 
-  działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych, 
-  równowagi energetycznej i redoks, 
- roli reaktywnych form tlenu (ROS), 
- specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu, 
- zależności pomiędzy głównymi procesami metabolicznymi roślin: fotosyntezą, fotooddychaniem i oddychaniem, 
-  transformacji metabolicznych roślin. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. 
II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i 
transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. 
Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat 
podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i 
liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu 
plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie 
i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej 
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i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy 
MGE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Techniki biologii 
eksperymentalnej 
roślin   

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i 
zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej. 
Wybrano metody najczęściej używane i niezbędne w prowadzeniu wielu badań takie jak np. chromatografia, 
elektroforeza, sączenie molekularne, oznaczanie metabolitów, frakcjonowanie i oznaczanie białek, metody 
mikroskopowe. Metody te mają jednak pewne ograniczenia w zastosowaniu i wymagają zabiegów 
przygotowujących badany materiał do analizy. Do tego niezbędna jest znajomość zasad i zakresu funkcjonowania 
danej metody. Na zajęciach seminaryjnych problemy te będą szeroko i szczegółowo dyskutowane, natomiast na 
zajęciach laboratoryjnych studenci zastosują uzyskane informacje w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Wirusologia 
molekularna   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej 
takie zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji 
genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w 
pracy eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
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Przedmioty dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz przedmioty z 
bloku pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany do 
zrealizowania przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych lub z obszaru 
nauk społecznych za które musi uzyskać 
nie mniej niż 5 punktów ECTS.) (DO 
WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.2. Semestr dla specjalności: biologia molekularna 
5.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanyc

h do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy 
ewolucji II 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza 
zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat poziomów 
działania doboru (od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a także ewolucję 
strategii życiowych i interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie prezentuje współczesną wiedzę 
o antropogenezie oraz ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01 
S3_W02 
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specjalności 
 S3_U01 

S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
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K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza 
biochemiczna  

  X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i 
drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie 
molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR. 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek 
metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do 
charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie 
aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych. 

 
Symbol efektów K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K03 

Biologia 
molekularna roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u roślin. 
Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci poznają metody 
stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W03 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
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 S2_K03 
S2_K04 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych. 
4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, 
zastosowania kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
6. Prezentacja danych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
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S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Chromatyna i 
epigenetyka  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład przedstawia współczesną wiedzę na temat struktury chromatyny oraz wpływie chromatyny na przebieg podstawowych 
procesów genetycznych. Omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów modyfikacji chromatyny, zjawisko pamięci 
komórkowej i dziedziczenia epigenetycznego, a także epigenetycznej regulacji ekspresji genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows.  
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. Szacowania 
wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
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5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter organizmów 
fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K03 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne 
terapie 
przeciwnowotworo
we  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). 
Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze 
geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, 
angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i 
współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe i 
analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać zastosowanie 
metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycynie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03  
S2_K04 
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Regulacja 
metabolizmu 
zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych,, neuro-
hormonalnej integracji metabolizmu, roli reaktywnych form tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i 
organizmu, transportu przez błony biologiczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja 
procesów 
metabolicznych 
roślin  

X 
(15) 

  X 
(30) 

    45 3 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji procesów metabolicznych roślin z 
uwzględnieniem: 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, 
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-  działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych, 
-  równowagi energetycznej i redoks, 
- roli reaktywnych form tlenu (ROS), 
- specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu, 
- zależności pomiędzy głównymi procesami metabolicznymi roślin: fotosyntezą, fotooddychaniem i oddychaniem, 
-  transformacji metabolicznych roślin 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i transpozonów (TE). 
Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i 
koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) 
Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne 
utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje 
fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze 
genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami 
wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
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S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Techniki biologii 
eksperymentalnej 
roślin   

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i 
zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej. Wybrano 
metody najczęściej używane i niezbędne w prowadzeniu wielu badań takie jak np. chromatografia, elektroforeza, sączenie 
molekularne, oznaczanie metabolitów, frakcjonowanie i oznaczanie białek, metody mikroskopowe. Metody te mają jednak 
pewne ograniczenia w zastosowaniu i wymagają zabiegów przygotowujących badany materiał do analizy. Do tego niezbędna 
jest znajomość zasad i zakresu funkcjonowania danej metody. Na zajęciach seminaryjnych problemy te będą szeroko i 
szczegółowo dyskutowane, natomiast na zajęciach laboratoryjnych studenci zastosują uzyskane informacje w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
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S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Wirusologia 
molekularna   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji genetycznej, 
mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
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 S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

2. Semestr dla specjalności: Biologia molekularna 
5. 2. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanyc

h do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Filozofia przyrody X 
(30) 

       30 2 EP B Nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 
odniesionym do szczególnej sytuacji przyrody ożywionej i nauk biologicznych. W ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe kategorie filozoficznonaukowe (prawa i teorie naukowe, wyjaśnianie, uzasadnianie), aktualne kontrowersje w 
filozofii nauki (spory o redukcję, realizm, model rozwoju nauki), najważniejsze koncepcje z zakresu filozofii przyrody 
(determinizm, kauzalizm, teleologia) oraz wybrane zagadnienia swoiste dla filozofii przyrody ożywionej (definiowanie życia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza biochemiczna    X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i 
drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie 
molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR. 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych 
białek metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i 
chromatograficznych do charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów 
roślinnych z liści, badanie aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków 
metabolicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K03 
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Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u roślin. 
Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci poznają metody 
stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W03 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Cytometria - 
zastosowanie w 
badaniach 
biologicznych  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu. 

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości. 
3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych. 
4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, 
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zastosowania kliniczne. 
5. Przetwarzanie i analiza danych. 
6. Prezentacja danych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 

Chromatyna i 
epigenetyka  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład przedstawia współczesną wiedzę na temat struktury chromatyny oraz wpływie chromatyny na przebieg 
podstawowych procesów genetycznych. Omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów modyfikacji chromatyny, 
zjawisko pamięci komórkowej i dziedziczenia epigenetycznego, a także epigenetycznej regulacji ekspresji genów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows.  
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. Szacowania 
wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter organizmów 
fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
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specjalności 
 

S2_K03 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne terapie 
przeciwnowotworowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, 
mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, 
najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, 
proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. 
Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe 
i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać 
zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycynie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03  
S2_K04 

Regulacja 
metabolizmu zwierząt  

X 
(15) 

   X 
75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych,, neuro-
hormonalnej integracji metabolizmu, roli reaktywnych form tlenu (ROS),specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i 
organizmu, transportu przez błony biologiczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
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K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K02 

Regulacja procesów 
metabolicznych roślin  

X 
(15) 

  X 
(30) 

    45 3 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji procesów metabolicznych roślin z 
uwzględnieniem: 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce, 
-  działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych, 
-  równowagi energetycznej i redoks, 
- roli reaktywnych form tlenu (ROS), 
- specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu, 
- zależności pomiędzy głównymi procesami metabolicznymi roślin: fotosyntezą, fotooddychaniem i oddychaniem, 
-  transformacji metabolicznych roślin 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i transpozonów 
(TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i 
koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. 
(3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne 
utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje 
fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze 
genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami 
wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
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K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Techniki biologii 
eksperymentalnej 
roślin   

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i 
zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej. Wybrano 
metody najczęściej używane i niezbędne w prowadzeniu wielu badań takie jak np. chromatografia, elektroforeza, sączenie 
molekularne, oznaczanie metabolitów, frakcjonowanie i oznaczanie białek, metody mikroskopowe. Metody te mają jednak 
pewne ograniczenia w zastosowaniu i wymagają zabiegów przygotowujących badany materiał do analizy. Do tego 
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niezbędna jest znajomość zasad i zakresu funkcjonowania danej metody. Na zajęciach seminaryjnych problemy te będą 
szeroko i szczegółowo dyskutowane, natomiast na zajęciach laboratoryjnych studenci zastosują uzyskane informacje w 
praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Wirusologia 
molekularna   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji genetycznej, 
mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
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eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie 
od 

wybrane
go 

przedmio
tu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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2. Semestr dla specjalności: Biologia molekularna 
5 2. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanyc
h do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
magisterska  

    X    330 22 Proj B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
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dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
Inne (należy podać jakie) 

 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   
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 5. 3. Semestr dla specjalności: ekologia i ewolucjonizm 
5. 3. 1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji 
zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy 
ewolucji I 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia podstawowe mechanizmy ewolucji. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące 
molekularnych ewolucji biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
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specjalności 
 

S3_K01 
S3_K02 

Elementy 
statystycznej 
analizy danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami 
najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są 
niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_K01 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biologia i ekologia 
roślin wodnych  

   X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia odbywają się we wrześniu i kończą się egzaminem w październiku. Obejmują 7 dni w stacji terenowej UW w 
Pilchach i w jej okolicach oraz 1 dzień w Warszawie (aluwia Wisły). W ramach pobytu w Pilchach ma miejsce 
jednodniowy wyjazd na mokradła Puszczy Piskiej. 
Studenci poznają gatunki roślin, ich biologię, ekologię, zbiorowiska roślinne oraz zachodzące procesy ekologiczne. 
W trakcie zajęć nacisk położony jest na bezpośrednie zdobywanie informacji w terenie oraz ich późniejsze 
poszerzenie i utrwalanie podczas ćwiczeń w pracowni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie 
organizmy. Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: 
Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i 
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znaczenie, a także najważniejsi przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz 
organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej 
grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy 
prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U04 
S4_K02 
S4_K03 
S4_K04 

Dendrologia     X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia z systematyki, rozprzestrzenienia i użytkowania różnych gatunków drzew, krzewów i 
krzewinek. Zajęcia odbywają się w laboratoriach oraz parku i szklarniach Ogrodu Botanicznego UW. Celem ćwiczeń 
jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o drzewach, krzewach i krzewinkach, zarówno systematyczno-
ekologicznej, jak i czysto praktycznej, a zwłaszcza nauczenie rozpoznawania rodzimych i najczęściej występujących 
w naszym kraju obcych gatunków drzewiastych. Przykładowe tematy ćwiczeń: wprowadzenie do morfologii roślin 
drzewiastych; oznaczanie drzew i krzewów po pędach i pączkach; systematyka i oznaczanie roślin 
nagozalążkowych; systematyka i oznaczanie roślin z rodziny …. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_U03 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

Ekofizjologia roślin 
i zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii 

mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
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mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - 
mikroorganizm. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

Ekologia 
behawioralna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia omawiane na wykładzie: Sygnalizacja, behawior i inteligencja roślin. Elementy neurobiologii, 
endokrynologii i genetyki behawioralnej. Debata nature vs nurture. Sposoby percepcji środowiska przez zwierzęta, 
komunikacja. Ewolucja kooperacji, altruizm. Ruch: poszukiwanie, nawigacja, migracja, dyspersja, homing. Osobnik i 
decyzje ekonomiczne, optymalizacja zachowań (w tym pokarmowych). Obrona przed drapieżcami. Dobór płciowy. 
Konflikt płci. Systemy rozrodcze i opieka nad potomstwem: promiskuityzm i jego konsekwencje, monogamia 
(„zdrady małżeńskie”), poligynia (w tym fakultatywna), poliandria. Alternatywne strategie rozrodcze. Zachowania 
zwierząt w ogrodach zoologicznych i w niewoli. 
Na ćwiczeniach studenci w zespołach realizują równolegle dwa semestralne projekty badawcze, w oparciu o 
badania terenowe lub laboratoryjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 

Ekologia 
roślinności  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP 
Proj 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat 
metodyczny ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, 
dynamiki, biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne 
koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i 
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wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do 
wyróżniania i rozpoznawania zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. 
Podstawowy materiał do analizy tych zagadnień stanowi roślinność Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_K01 

Entomologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o biologii i ekologii owadów, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej, 
a w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Wykłady obejmą zagadnienia 
ogólne i teoretyczne, dotyczące m. in. filogenezy, ontogenezy, ekofizjologii, biogeografii i zróżnicowania całej grupy. 
Ćwiczenia będą obejmować naukę rozpoznawania, metod konserwacji i preparatyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_W04 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K01 
S4_K03 
S4_K04 

Ewolucja i 
taksonomia 
okrytonasiennych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia ewolucji i taksonomii współczesnych roślin nasiennych okrytozalążkowych i jest 
uzupełnieniem oraz rozszerzeniem obowiązkowych zajęć z ‘Botaniki’ oferowanych na studiach I stopnia. Poza 
zajęciami laboratoryjno-terenowymi w Ogrodzie Botanicznym UW przedmiot obejmuje także zajęcia wyjazdowe 
odbywające się w Ogrodzie Botaniczny PAN w Powsinie oraz Arboretum SGGW w Rogowie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
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S4_U02 
S4_K02 
S4_K03 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows. 
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. 
Szacowania wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter 
organizmów fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_U01 
S4_K01 
S4_K03 

Krajobrazy roślinne 
północnej Polski  

   X 
(90) 

    90 6 prezentacja 
ustna 
EU 

B nauki 
biologiczne 



142 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat szaty roślinnej w zróżnicowanym krajobrazie północnej Polski. 
Najważniejsze poruszane zagadnienia: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne i klimatyczne 
północnej Polski; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) problem gatunków reliktowych; 
4) gatunki diagnostyczne najważniejszych zbiorowisk roślinnych; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, 
torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_K01 

Metody 
molekularne w 
ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu 
na specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod 
genetyki molekularnej. 
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki 
populacyjnej, podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich 
populacji z nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe 
przeżywania. Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas 
trwania populacji. Populacje z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. 
Populacje rozdzielnopłciowe. Układy dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model 
ekosystemu. Dziedziczenie w populacjach wirtualnych. Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji 
jedno- i rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model fenotypowo-genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa 
ewolucji. Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach osobników osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele 
metapopulacji i przepływ genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
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S4_U04 
S4_K01 
S4_K04 

Mykologia terenowa      X 
(45) 

    45 3 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów i organizmów tradycyjnie włączanych w 
obszar zainteresowania mykologów (śluzowce, lęgniowce). Szczególny nacisk zostanie położony na 
uwarunkowania środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie 
się składał z wycieczek do różnych typów lasów i na obszary antropogeniczne i poznawania mykocenoz. Każde 
wyjście terenowe będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i 
oznaczaniem znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania przynajmniej 100 
gatunków grzybów, ich preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji 
przyrodniczej.Podczas zajęć studenci będą mogli przystąpić do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
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S4_K02 
S4_K04 

Ornitologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące 
adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów 
ochrony. Celem zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków 
ptaków i ich głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 

Parazytologia 
środowiskowa   

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 prezentacja 
ustna 

T 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Parametry epidemiologiczne. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje 
pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i 
ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów 
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infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania 
pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K04 
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Przedmioty dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz przedmioty z 
bloku pedagogicznego) (DO WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z kierunkiem studiów, student 
jest zobligowany do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru nauk 
humanistycznych lub z obszaru nauk 
społecznych za które musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.)  

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego   

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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 5.3. Semestr dla specjalności: Ekologia i Ewolucjonizm 
5 3. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do 

form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych 
efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy 
ewolucji II 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza 
zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat 
poziomów działania doboru (od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a 
także ewolucję strategii życiowych i interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie 
prezentuje współczesną wiedzę o antropogenezie oraz ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    dowolna 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biologia i ekologia 
roślin wodnych  

   X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia odbywają się we wrześniu i kończą się egzaminem w październiku. Obejmują 7 dni w stacji terenowej UW w 
Pilchach i w jej okolicach oraz 1 dzień w Warszawie (aluwia Wisły). W ramach pobytu w Pilchach ma miejsce 
jednodniowy wyjazd na mokradła Puszczy Piskiej. Studenci poznają gatunki roślin, ich biologię, ekologię, zbiorowiska 
roślinne oraz zachodzące procesy ekologiczne. W trakcie zajęć nacisk położony jest na bezpośrednie zdobywanie 
informacji w terenie oraz ich późniejsze poszerzenie i utrwalanie podczas ćwiczeń w pracowni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
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K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie 
organizmy. Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: 
Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i 
znaczenie, a także najważniejsi przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy 
modelowe. Przybliżone zostaną również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. 
Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o 
treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U04 
S4_K02 
S4_K03 
S4_K04 

Dendrologia     X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia z systematyki, rozprzestrzenienia i użytkowania różnych gatunków drzew, krzewów i 
krzewinek. Zajęcia odbywają się w laboratoriach oraz parku i szklarniach Ogrodu Botanicznego UW. Celem ćwiczeń 
jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o drzewach, krzewach i krzewinkach, zarówno systematyczno-ekologicznej, 
jak i czysto praktycznej, a zwłaszcza nauczenie rozpoznawania rodzimych i najczęściej występujących w naszym 
kraju obcych gatunków drzewiastych. Przykładowe tematy ćwiczeń: wprowadzenie do morfologii roślin drzewiastych; 
oznaczanie drzew i krzewów po pędach i pączkach; systematyka i oznaczanie roślin nagozalążkowych; systematyka i 
oznaczanie roślin. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_U03 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

Ekofizjologia 
roślin i zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii 
mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - 
mikroorganizm. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

Ekologia 
behawioralna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zagadnienia omawiane na wykładzie: Sygnalizacja, behawior i inteligencja roślin. Elementy neurobiologii, 
endokrynologii i genetyki behawioralnej. Debata nature vs nurture. Sposoby percepcji środowiska przez zwierzęta, 
komunikacja. Ewolucja kooperacji, altruizm. Ruch: poszukiwanie, nawigacja, migracja, dyspersja, homing. Osobnik i 
decyzje ekonomiczne, optymalizacja zachowań (w tym pokarmowych). Obrona przed drapieżcami. Dobór płciowy. 
Konflikt płci. Systemy rozrodcze i opieka nad potomstwem: promiskuityzm i jego konsekwencje, monogamia („zdrady 
małżeńskie”), poligynia (w tym fakultatywna), poliandria. Alternatywne strategie rozrodcze. Zachowania zwierząt w 
ogrodach zoologicznych i w niewoli. 
Na ćwiczeniach studenci w zespołach realizują równolegle dwa semestralne projekty badawcze, w oparciu o badania 
terenowe lub laboratoryjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
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K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 

Ekologia 
roślinności  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP 
Proj 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat metodyczny 
ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, dynamiki, 
biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne koncepcje i metody 
badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i wprowadzając w szerokim 
zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do wyróżniania i rozpoznawania 
zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. Podstawowy materiał do analizy tych 
zagadnień stanowi roślinność Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_K01 

Entomologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o biologii i ekologii owadów, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej, a 
w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Wykłady obejmą zagadnienia 
ogólne i teoretyczne, dotyczące m. in. filogenezy, ontogenezy, ekofizjologii, biogeografii i zróżnicowania całej grupy. 
Ćwiczenia będą obejmować naukę rozpoznawania, metod konserwacji i preparatyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_W04 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K01 
S4_K03 
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S4_K04 

Ewolucja i 
taksonomia 
okrytonasiennych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia ewolucji i taksonomii współczesnych roślin nasiennych okrytozalążkowych i jest 
uzupełnieniem oraz rozszerzeniem obowiązkowych zajęć z ‘Botaniki’ oferowanych na studiach I stopnia. Poza 
zajęciami laboratoryjno-terenowymi w Ogrodzie Botanicznym UW przedmiot obejmuje także zajęcia wyjazdowe 
odbywające się w Ogrodzie Botaniczny PAN w Powsinie oraz Arboretum SGGW w Rogowie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K02 
S4_K03 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows. 
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. 
Szacowania wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter 
organizmów fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_U01 
S4_K01 
S4_K03 

Krajobrazy 
roślinne 
północnej Polski  

   X 
(90) 

    90 6 prezentacja 
ustna 
EU 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat szaty roślinnej w zróżnicowanym krajobrazie północnej Polski. 
Najważniejsze poruszane zagadnienia: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne i klimatyczne północnej 
Polski; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) problem gatunków reliktowych; 4) gatunki 
diagnostyczne najważniejszych zbiorowisk roślinnych; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, 
jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_K01 

Metody 
molekularne w 
ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na 
specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki 
molekularnej. 
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki 
populacyjnej, podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 Proj B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich populacji 
z nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe przeżywania. 
Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas trwania populacji. 
Populacje z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. Populacje 
rozdzielnopłciowe. Układy dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model ekosystemu. 
Dziedziczenie w populacjach wirtualnych. Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji jedno- i 
rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model fenotypowo-genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa ewolucji. 
Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach osobników osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele 
metapopulacji i przepływ genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K04 

Mykologia 
terenowa   

   X 
(45) 

    45 3 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów i organizmów tradycyjnie włączanych w 
obszar zainteresowania mykologów (śluzowce, lęgniowce). Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania 
środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie się składał z 
wycieczek do różnych typów lasów i na obszary antropogeniczne i poznawania mykocenoz. Każde wyjście terenowe 
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będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i oznaczaniem 
znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania przynajmniej 100 gatunków grzybów, ich 
preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji przyrodniczej. Podczas zajęć studenci będą 
mogli przystąpić do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K04 

Ornitologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące adaptacji 
ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów ochrony. Celem 
zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków ptaków i ich 
głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 

Parazytologia 
środowiskowa   

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 prezentacja 
ustna 

T 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Parametry epidemiologiczne. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje 
pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich 
rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji 
u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. 
Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
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K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   
 5. 3. Semestr dla specjalności: Ekologia i Ewolucjonizm 

5 3. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji 
zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Filozofia przyrody X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii przyrody i nauk 
przyrodniczych, odniesionym do szczególnej sytuacji przyrody ożywionej i nauk biologicznych. W ramach wykładu 
omówione zostaną podstawowe kategorie filozoficznonaukowe (prawa i teorie naukowe, wyjaśnianie, 
uzasadnianie), aktualne kontrowersje w filozofii nauki (spory o redukcję, realizm, model rozwoju nauki), 
najważniejsze koncepcje z zakresu filozofii przyrody (determinizm, kauzalizm, teleologia) oraz wybrane zagadnienia 
swoiste dla filozofii przyrody ożywionej (definiowanie życia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz 
przygotowuje pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01 
S3_W03 
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specjalności 
 S3_W04 

S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biologia i ekologia 
roślin wodnych  

   X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia odbywają się we wrześniu i kończą się egzaminem w październiku. Obejmują 7 dni w stacji terenowej UW w 
Pilchach i w jej okolicach oraz 1 dzień w Warszawie (aluwia Wisły). W ramach pobytu w Pilchach ma miejsce 
jednodniowy wyjazd na mokradła Puszczy Piskiej. 
Studenci poznają gatunki roślin, ich biologię, ekologię, zbiorowiska roślinne oraz zachodzące procesy ekologiczne. 
W trakcie zajęć nacisk położony jest na bezpośrednie zdobywanie informacji w terenie oraz ich późniejsze 
poszerzenie i utrwalanie podczas ćwiczeń w pracowni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
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specjalności 
 
 

S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie 
organizmy. Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: 
Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i 
znaczenie, a także najważniejsi przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz 
organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej 
grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy 
prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U04 
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S4_K02 
S4_K03 
S4_K04 

Dendrologia     X 
(90) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia z systematyki, rozprzestrzenienia i użytkowania różnych gatunków drzew, krzewów i 
krzewinek. Zajęcia odbywają się w laboratoriach oraz parku i szklarniach Ogrodu Botanicznego UW. Celem ćwiczeń 
jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o drzewach, krzewach i krzewinkach, zarówno systematyczno-
ekologicznej, jak i czysto praktycznej, a zwłaszcza nauczenie rozpoznawania rodzimych i najczęściej występujących 
w naszym kraju obcych gatunków drzewiastych. Przykładowe tematy ćwiczeń: wprowadzenie do morfologii roślin 
drzewiastych; oznaczanie drzew i krzewów po pędach i pączkach; systematyka i oznaczanie roślin 
nagozalążkowych; systematyka i oznaczanie roślin z rodziny …. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_U03 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 
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Ekofizjologia roślin 
i zwierząt  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii 

mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.  Ekofizjologiczne adaptacje 
mikroorganizmów do środowiska wodnego  
Ekofizjologia fotosyntezy. 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych 
Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.  
 Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.  
Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.  
Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - 
mikroorganizm. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
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S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

Ekologia 
behawioralna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia omawiane na wykładzie: Sygnalizacja, behawior i inteligencja roślin. Elementy neurobiologii, 
endokrynologii i genetyki behawioralnej. Debata nature vs nurture. Sposoby percepcji środowiska przez zwierzęta, 
komunikacja. Ewolucja kooperacji, altruizm. Ruch: poszukiwanie, nawigacja, migracja, dyspersja, homing. Osobnik i 
decyzje ekonomiczne, optymalizacja zachowań (w tym pokarmowych). Obrona przed drapieżcami. Dobór płciowy. 
Konflikt płci. Systemy rozrodcze i opieka nad potomstwem: promiskuityzm i jego konsekwencje, monogamia 
(„zdrady małżeńskie”), poligynia (w tym fakultatywna), poliandria. Alternatywne strategie rozrodcze. Zachowania 
zwierząt w ogrodach zoologicznych i w niewoli. 
Na ćwiczeniach studenci w zespołach realizują równolegle dwa semestralne projekty badawcze, w oparciu o 
badania terenowe lub laboratoryjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
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S4_K02 

Ekologia 
roślinności  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP 
Proj 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat 
metodyczny ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, 
dynamiki, biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne 
koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i 
wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do 
wyróżniania i rozpoznawania zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. 
Podstawowy materiał do analizy tych zagadnień stanowi roślinność Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_K01 

Entomologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o biologii i ekologii owadów, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej, 
a w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Wykłady obejmą zagadnienia 
ogólne i teoretyczne, dotyczące m. in. filogenezy, ontogenezy, ekofizjologii, biogeografii i zróżnicowania całej grupy. 
Ćwiczenia będą obejmować naukę rozpoznawania, metod konserwacji i preparatyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_W04 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K01 
S4_K03 
S4_K04 

Ewolucja i 
taksonomia 
okrytonasiennych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs obejmuje zagadnienia ewolucji i taksonomii współczesnych roślin nasiennych okrytozalążkowych i jest 
uzupełnieniem oraz rozszerzeniem obowiązkowych zajęć z ‘Botaniki’ oferowanych na studiach I stopnia. Poza 
zajęciami laboratoryjno-terenowymi w Ogrodzie Botanicznym UW przedmiot obejmuje także zajęcia wyjazdowe 
odbywające się w Ogrodzie Botaniczny PAN w Powsinie oraz Arboretum SGGW w Rogowie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K02 
S4_K03 

Filogenetyka 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 8 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Intranet i Internet w środowisku Windows. 
2. Wyszukiwanie w bazie GenBank sekwencji homologicznych programem Blast. 
3. Metoda odległościowa, parsymonii i największej wiarygodności oraz podejście Bayesowskie w filogenetyce. 
Szacowania wiarygodności drzew filogenetycznych. 
4. Modele ewolucji sekwencji DNA i białek. Odległości między sekwencjami. 
5. Drzewo filogenetyczne sekwencji rDNA. Edycja i składanie sekwencji DNA. 
6. Drzewo życia, endosymbiotyczna teoria powstania organizmów eukariotycznych i polifiletyczny charakter 
organizmów fotosyntetyzujących. Filogeneza naczelnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W02 
S4_U01 
S4_K01 
S4_K03 

Krajobrazy roślinne 
północnej Polski  

   X 
(90) 

    90 6 prezentacja 
ustna 
EU 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat szaty roślinnej w zróżnicowanym krajobrazie północnej Polski. 
Najważniejsze poruszane zagadnienia: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne i klimatyczne 
północnej Polski; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) problem gatunków reliktowych; 
4) gatunki diagnostyczne najważniejszych zbiorowisk roślinnych; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, 
torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U02 
S4_K01 

Metody 
molekularne w 
ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu 
na specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod 
genetyki molekularnej. 
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki 
populacyjnej, podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W02 
S4_W03 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich 
populacji z nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe 
przeżywania. Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas 
trwania populacji. Populacje z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. 
Populacje rozdzielnopłciowe. Układy dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model 
ekosystemu. Dziedziczenie w populacjach wirtualnych. Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji 
jedno- i rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model fenotypowo-genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa 
ewolucji. Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach osobników osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele 
metapopulacji i przepływ genów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W03 
S4_U01 
S4_U03 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K04 

Mykologia terenowa      X 
(45) 

    45 3 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów i organizmów tradycyjnie włączanych w 
obszar zainteresowania mykologów (śluzowce, lęgniowce). Szczególny nacisk zostanie położony na 
uwarunkowania środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie 
się składał z wycieczek do różnych typów lasów i na obszary antropogeniczne i poznawania mykocenoz. Każde 
wyjście terenowe będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i 
oznaczaniem znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania przynajmniej 100 
gatunków grzybów, ich preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji przyrodniczej. 
Podczas zajęć studenci będą mogli przystąpić do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K04 

Ornitologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące 
adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów 
ochrony. Celem zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków 
ptaków i ich głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K02 

Parazytologia 
środowiskowa   

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 prezentacja 
ustna 

T 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Parametry epidemiologiczne. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje 
pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i 
ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów 
infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania 
pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W03 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
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S4_K02 
S4_K04 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.)  

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5 3. Semestr dla specjalności: ekologia i ewolucjonizm 
5 3. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne  
(prezentacja 
ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje pracę 
dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 



183 

 

dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
– Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
–  
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 



184 

 

– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 5. 4. Semestr dla specjalności: Mikrobiologia Ogólna 
5  4. 1.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji 

zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy ewolucji 
I 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia podstawowe mechanizmy ewolucji. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące molekularnych 
ewolucji biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
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K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Elementy 
statystycznej analizy 
danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami najczęściej 
stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi wyjaśnieniami 
teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_K01 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11, K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
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 S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza biochemiczna    X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i 
drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie molekularne, 
elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR. 
 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek 
metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do 
charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie aktywności 
enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K03 
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Biologia bakterii 
fototroficznych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, występowania i 
roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Omówieni będą 
przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące 
toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie organizmy. 
Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: Opisthokonta, Amoebozoa, 
Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i znaczenie, a także najważniejsi 
przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również 
procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, 
które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk wodnych 
wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja pierwotna 
fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych (asymilacja, 
respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. Pętla 
mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna aktywność 
mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów mikrobiologicznych w wodach 
naturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 

Geomikrobiologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie procesów mikrobiologicznych kluczowych w kształtowaniu Ziemi: (1) Wprowadzenie do 
geomikrobiologii; (2) Ziemia jako środowisko bytowania mikroorganizmów; (3) Mikroorganizmy - katalizatory procesów 
geochemicznych - enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki geomikrobiologiczne; (4) Biologiczne procesy biowietrzenia oraz 
biomineralizacji; (5-6) Geomikrobiologia węgla nieorganicznego i organicznego; (7-9) Geomikrobiologia nieorganicznych i 
organicznych związków żelaza, siarki, manganu, arsenu, uranu, selenu. (10) Podsumowanie – globalne szlaki metaboliczne i ich 
znaczenie w kształtowaniu Ziemi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych 
wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu 
odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. 
Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy  
pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi 
humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się 
prezentowania wyników doświadczalnych w formie opisu i prezentacji multimedialnej.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03  
S1_K04 

Metagenomika   X 
(60) 

      60 4 inne 
 (prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej organizmów 
w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało dotychczas na stopień 
poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią istotny element 
funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach 
metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Molekularne 
podstawy bakteryjnej 
patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy bakteryjnych 
chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych patogenów z komórkami 
gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów zmian w szlakach transdukcji 
sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione będą także strategie badania 
mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i 
proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii 
patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi 
technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Mykologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do grzybów (lęgniowe, śluzorośla, grzyby sensu 
stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, prezentowanych 
według grup ekologicznych. Na części wykładowej omawiane są zarówno grupy taksonomiczne, ekologiczne grzybów i 
organizmów grzybopodobnych, oraz zagadnienia aplikacyjne (mykologia budowlana, lekarska). Przedstawia się ewolucję całego 
królestwa Fungi jak i informacje ewolucyjne dotyczące poszczególnych grup. Szczególną uwagę zwraca się na przystosowania 
grzybów do różnych środowisk i trybu życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
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specjalności 
 

S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. Współdziałanie 
chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w strukturze białek. Białka 
błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. 
Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. 
Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 

Wirusologia lekarska  X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K03 
S1_K04 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z kierunkiem 
studiów, student jest 
zobligowany do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru nauk 
humanistycznych lub z obszaru 
nauk społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej niż 5 
punktów ECTS.) (DO 
WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Mechanizmy 
ewolucji II 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza zagadnienia 
podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat poziomów działania doboru 
(od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a także ewolucję strategii życiowych i 
interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie prezentuje współczesną wiedzę o antropogenezie oraz 
ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

 5. 4. Semestr dla specjalności: Mikrobiologia Ogólna 
5 4. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji 

zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
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K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11; K_U14 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza 
biochemiczna  

  X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i 
drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie molekularne, 
elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR. 
 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek 
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metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do 
charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie aktywności 
enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K03 

Biologia bakterii 
fototroficznych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, występowania i 
roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Omówieni będą 
przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące 
toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
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K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie organizmy. 
Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: Opisthokonta, Amoebozoa, 
Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i znaczenie, a także najważniejsi 
przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również 
procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, 
które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
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K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Cytofizjologia      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia będą się składać z 7 2-dniowych bloków ćwiczeniowych; tematyka bloków będzie dotyczyła zagadnień wybranych z 
poniższej listy: 
1) Regulacja podziału mejotycznego w oocytach myszy. 
2) Funkcjonowanie komórki posiadającej zdolność do ruchu - na przykładzie plemnika myszy. 
3) Regulacja procesu zapłodnienia na przykładzie myszy, rola Ca+ jako cząsteczki sygnałowej. 
4) Regulacja podziałów mitotycznych na przykładzie zarodków myszy. 
5) Regulacja tworzenia się połączeń międzykomórkowych oraz polaryzacji komórki na przykładzie procesu kompakcji w zarodku 
myszy. 
6) Ścieżki sygnałowe, reakcja receptor-ligand, działanie auto- i parakrynne na przykładzie ścieżki sygnałowej FGF w zarodkach 
myszy. 
7) Funkcjonowanie komórek tucznych i ich rola w utrzymaniu homeostazy fizjologicznej i w odpowiedzi immunologicznej. 
8) Działanie pompy glikoproteinowej i jej znaczenie w powstawaniu lekooporności u pasożytów. 
9) Przebieg zarażenia pasożytem w warunkach laboratoryjnych na przykładzie Babesia microti 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_K01 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk wodnych 
wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja pierwotna 
fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych (asymilacja, 
respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. Pętla 
mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna aktywność 
mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów mikrobiologicznych w wodach 
naturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
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 S1_K01 
S1_K02 

Geomikrobiologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie procesów mikrobiologicznych kluczowych w kształtowaniu Ziemi: (1) Wprowadzenie do 
geomikrobiologii; (2) Ziemia jako środowisko bytowania mikroorganizmów; (3) Mikroorganizmy - katalizatory procesów 
geochemicznych - enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki geomikrobiologiczne; (4) Biologiczne procesy biowietrzenia oraz 
biomineralizacji; (5-6) Geomikrobiologia węgla nieorganicznego i organicznego; (7-9) Geomikrobiologia nieorganicznych i 
organicznych związków żelaza, siarki, manganu, arsenu, uranu, selenu. (10) Podsumowanie – globalne szlaki metaboliczne i ich 
znaczenie w kształtowaniu Ziemi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych 
wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu 
odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. 
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Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy  
pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi 
humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się 
prezentowania wyników doświadczalnych w formie opisu i prezentacji multimedialnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03  
S1_K04 
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Metagenomika   X 
(60) 

      60 4 inne 
 (prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej organizmów 
w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało dotychczas na stopień 
poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią istotny element 
funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach 
metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Molekularne 
podstawy 
bakteryjnej 
patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy bakteryjnych 
chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych patogenów z komórkami 
gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów zmian w szlakach transdukcji 
sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione będą także strategie badania 
mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i 
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proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii 
patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi 
technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Mykologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do grzybów (lęgniowe, śluzorośla, grzyby sensu 
stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, prezentowanych 
według grup ekologicznych. Na części wykładowej omawiane są zarówno grupy taksonomiczne, ekologiczne grzybów i 
organizmów grzybopodobnych, oraz zagadnienia aplikacyjne (mykologia budowlana, lekarska). Przedstawia się ewolucję całego 
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królestwa Fungi jak i informacje ewolucyjne dotyczące poszczególnych grup. Szczególną uwagę zwraca się na przystosowania 
grzybów do różnych środowisk i trybu życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. Współdziałanie 
chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w strukturze białek. Białka 
błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. 
Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. 
Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U13 
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K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_W04 
S1_U03 
S1_U04 
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 S1_K01 
S1_K03 
S1_K04 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanyc

h do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Filozofia przyrody X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 
odniesionym do szczególnej sytuacji przyrody ożywionej i nauk biologicznych. W ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe kategorie filozoficznonaukowe (prawa i teorie naukowe, wyjaśnianie, uzasadnianie), aktualne kontrowersje w 
filozofii nauki (spory o redukcję, realizm, model rozwoju nauki), najważniejsze koncepcje z zakresu filozofii przyrody 
(determinizm, kauzalizm, teleologia) oraz wybrane zagadnienia swoiste dla filozofii przyrody ożywionej (definiowanie życia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
 

 5. 4. Semestr dla specjalności: mikrobiologia ogólna 
5 4. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 

realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z artykułami naukowymi, opublikowanymi w czasopismach angielskojęzycznych, dotyczącymi 
zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską i na ich podstawie przygotowuje elektroniczną prezentacją.  Student 
przygotowaną prezentację przedstawia ustnie podczas seminarium magisterskiego dyskutując wyniki zamieszczone w 
pracach z którymi się zapoznał. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analiza biochemiczna    X 
(15) 

 X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i 
drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie 
molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR. 
Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek 
metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do 
charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie 
aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K03 

Biologia bakterii 
fototroficznych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, występowania 
i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Omówieni będą 
przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące 
toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Biologia 
mikroorganizmów 
eukariotycznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie organizmy. 
Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: Opisthokonta, Amoebozoa, 
Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i znaczenie, a także najważniejsi 
przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy modelowe. Przybliżone zostaną 
również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii 
ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U13 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk 
wodnych wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja 
pierwotna fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych 
(asymilacja, respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. Pętla 
mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna aktywność 
mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów mikrobiologicznych w wodach 
naturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 

Geomikrobiologia  X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przedstawienie procesów mikrobiologicznych kluczowych w kształtowaniu Ziemi: (1) Wprowadzenie do 
geomikrobiologii; (2) Ziemia jako środowisko bytowania mikroorganizmów; (3) Mikroorganizmy - katalizatory procesów 
geochemicznych - enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki geomikrobiologiczne; (4) Biologiczne procesy biowietrzenia oraz 
biomineralizacji; (5-6) Geomikrobiologia węgla nieorganicznego i organicznego; (7-9) Geomikrobiologia nieorganicznych i 
organicznych związków żelaza, siarki, manganu, arsenu, uranu, selenu. (10) Podsumowanie – globalne szlaki metaboliczne i 
ich znaczenie w kształtowaniu Ziemi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Immunoparazytologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach 
pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj 
wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a 
inwazje chroniczne. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-
pasożytnicze. 
Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy  
pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, 
odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia 
pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych w formie opisu i prezentacji multimedialnej.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
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K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03  
S1_K04 

Metagenomika   X 
(60) 

      60 4 inne 
 (prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej 
organizmów w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało dotychczas 
na stopień poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią istotny element 
funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach 
metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W10 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Molekularne 
podstawy bakteryjnej 
patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy bakteryjnych 
chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych patogenów z komórkami 
gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów zmian w szlakach transdukcji 
sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione będą także strategie badania 
mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i 
proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii 
patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi 
technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13  
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
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K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Mykologia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot prezentuje różnorodność organizmów tradycyjnie zaliczanych do grzybów (lęgniowe, śluzorośla, grzyby sensu 
stricto). Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z morfologią wybranych przedstawicieli poszczególnych grup, 
prezentowanych według grup ekologicznych. Na części wykładowej omawiane są zarówno grupy taksonomiczne, ekologiczne 
grzybów i organizmów grzybopodobnych, oraz zagadnienia aplikacyjne (mykologia budowlana, lekarska). Przedstawia się 
ewolucję całego królestwa Fungi jak i informacje ewolucyjne dotyczące poszczególnych grup. Szczególną uwagę zwraca się 
na przystosowania grzybów do różnych środowisk i trybu życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W08; K_W09 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_U12 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. Współdziałanie 
chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w strukturze białek. Białka 
błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi. Topologia 
DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w 
komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
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Wirusologia lekarska  X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W10 
K_U12 
K_U13 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K03 
S1_K04 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.)  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 4. Semestr dla specjalności: Mikrobiologia Ogólna 
5.4. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla, 
przedmiotu  

Na podstawie uzyskanych wyników student przygotowuje angielskojęzyczną, elektroniczną, prezentacją, którą przedstawia 
ustnie, w języku angielskim (korzystając z terminologii specjalistycznej – poziom B2+), podczas seminarium magisterskiego. 
Student po angielski dyskutuje uzyskane wyniki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K02; K_K03; K_K11 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student wykonuje doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje pracę 
dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02, K_W03; K_W04; K_W05; K_W07; K_W18 
K_W06; K_W11; K_W12; K_W13 
K_W10 
K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W19 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 
K_U03; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K07; K_K10 
K_K01; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09 
K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
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dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologiczne 95 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarna 
Kod ISCED 511 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 ECTS (61,7 %) 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

88 ECTS, co stanowi 
73,3% 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
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Załącznik nr 13 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 

Razem: - 100 - 
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2. Kierunek studiów:  biotechnologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wiedzę z biologii oraz matematyki, fizyki, biofizyki i chemii 
wyspecjalizowaną w kierunku biotechnologii. 

 P7S_WG  

K_W02 wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, 
zwierząt, przemysłowej, medycznej oraz inżynierii komórkowej. 

 P7S_WG 

K_W03 
 

wiedzę w głównych działach biotechnologii; ma wiedzę dotyczącą: 
terminologii przyrodniczej, najnowszych badań, odkryć i ich zastosowań 
w biotechnologii, medycynie i rolnictwie. 

P7S_WG 

K_W04 zasady dotyczące  wnioskowania statystycznego oraz metodologii 
stosowanej w biotechnologii, testowanie hipotez i znaczenia 
eksperymentu. 

P7S_WG 

K_W05 zasady planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych 
oraz stosowania różnych narzędzi badawczych. 

P7S_WG 
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K_W06 ekologiczne aspekty biotechnologii pozwalające na dostrzeganie 
związków i zależności w przyrodzie. 

P7S_WG 

K_W07 w jaki sposób biotechnologicznie wykorzystać metabolizm wtórny 
mikroorganizmów. 

P7S_WG 

K_W08 jak samodzielnie planować i prowadzić prace doświadczalne, 
opracowywać wyniki w formie nadającej się do dyskusji, oceny lub 
publikacji. 

P7S_WG 

K_W09 
 

sposób realizacji procesu produkcyjnego od reakcji w organizmie po 
produkcję wielkoprzemysłową. 

P7S_WG 

K_W10 szczegółowe procedury laboratoryjne i przemysłowe stosowane w 
biotechnologii. 

P7S_WG 

K_W11 formy pozyskiwania funduszy na badania i rozwój gospodarczy oraz 
zasady tworzenia projektów badawczych. 

P7S_WK 

K_W12 słownictwo fachowe w dziedzinie nauk przyrodniczych w wybranym 
języku nowożytnym i/lub j. angielski (poziom B2+). 

P7S_WG 

K_W13 zasady dotyczące praw autorskich i ergonomii oraz potrafi stosować 
procedury ochrony własności intelektualnej. 

P7S_WK 

K_W14 w jaki sposób zbierać i opracowywać dane wykorzystując różne 
narzędzia badawcze i bioinformatyczne, potrafi wykonać złożone 
operacje analityczne z użyciem ogólnie dostępnych narzędzi 
informatycznych. 

P7S_WG 

K_W15 sposoby stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać zaawansowane techniki badawcze, właściwe dla kierunku 
biotechnologia. 

P7S_UW 
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K_U02 posługiwać się językiem nowożytnym (angielskim) w stopniu 
umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i komunikację w 
języku angielskim na poziomie B2+. 

P7S_UK 

K_U03 krytycznie analizować i selekcjonować informacje, zwłaszcza ze źródeł 
elektronicznych. 

P7S_UW 

K_U04 
 

samodzielnie planować i przeprowadzać zadania badawcze lub 
ekspertyzy z pomocą opiekuna. 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie stosować metody matematyczne i statystyczne do opisu 
zjawisk i analizy danych. 

P7S_UW 

K_U06 zbierać dane empiryczne oraz dokonywać ich interpretacji. P7S_UW 
K_U07 
 

wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z 
różnych źródeł. 

P7S_UW 

K_U08 przedstawiać prace i doniesienia naukowe dostępnymi środkami 
komunikacji werbalnej. 

P7S_UK 

K_U09 napisać krótkie doniesienie naukowe na podstawie własnych badań, 
zgodnie z poprawną metodologią w jęz. polskim i j. nowożytnym 
(angielskim na poziomie B2+). 

P7S_UK 

K_U10 pracować w zespole i kierować pracami niewielkiego zespołu. P7S_UO 
K_U11 samodzielnie planować własną karierę zawodową/naukową. P7S_UU 

K_U12 postępować w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia. P7S_UO 
K_U13 stosować techniki biotechnologiczne umożliwiające selekcję i 

ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów 
wyższych. 

P7S_UW 

K_U14 prowadzić procesy biosyntezy i biotransformacji, izolację i oczyszczanie 
bioproduktów oraz ich analitykę i diagnostykę. 

P7S_UW 

K_U15 ocenić zagrożenie dla środowiska związane ze stosowaną technologią i 
skuteczne przeciwdziałać tym zagrożeniom. 

P7S_UW 
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K_U16 analizować rynek w zakresie produktów biotechnologicznych. P7S_UW 
K_U17 posługiwać się technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie 

tekstu, obliczenia za pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej) na poziomie średnio 
zaawansowanym. 

P7S_UK 

K_U18 przygotować i wygłosić wystąpienia ustne w języku polskim i 
angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 analizowania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w 
przyrodzie. 

P7S_KK 

K_K02 stosowania narzędzi matematycznych i statystycznych przy opisie 
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. 

P7S_KK 

K_K03 wykazania odpowiedzialności za powierzony zakres prac badawczych, 
za pracę własną i innych. 

P7S_KO 

K_K04 korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz 
posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy 
rozstrzyganiu praktycznych problemów. 

P7S_KK 

K_K05 działania w sposób przedsiębiorczy, ma zdolność kierowania zespołem 
oraz świadomość pełnionej roli zawodowej. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: biotechnologia 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Nazwa specjalności: biotechnologia medyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biotechnologii medycznej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S3_W02 zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane 
empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S3_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań z zakresu biotechnologii medycznej w praktyce oraz zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S3_W04 zasady planowania badań z zakresu biotechnologii medycznej w oparciu o 
osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej oraz 
dokumentacjach technologicznych.   

K_W05; K_W07; K_W08 

S3_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii medycznej, medycynie eksperymentalnej oraz epidemiologii. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S3_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
medycznej. 

K_W11; K_W13; K_W15 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 
metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biotechnologii medycznej. 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 

S3_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentację wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (poziom 
B2+) na tematy związane z biotechnologią medyczną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S3_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biotechnologii medycznej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S3_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biotechnologii medycznej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S3_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S3_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S3_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia  
Nazwa specjalności: biotechnologia molekularna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biotechnologii molekularnej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S2_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o eksperymenty z zakresu biotechnologii 
molekularnej wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S2_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań biotechnologicznych w praktyce oraz zna ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S2_W04 zasady planowania badań oraz procesów biotechnologicznych w oparciu o 
osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej oraz 
dokumentacjach technologicznych. 

K_W05; K_W07; K_W08 

S2_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii molekularnej. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S2_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej. 

K_W11; K_W13; K_W15 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biotechnologii molekularnej. 

S2_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (na 
poziomie B2+) na tematy związane z biotechnologią molekularną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S2_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biotechnologii molekularnej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S2_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biotechnologii molekularnej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S2_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S2_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S2_K04 podtrzymania  etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Nazwa specjalności: mikrobiologia stosowana 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu mikrobiologii stosowanej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S1_W02 zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane 
empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S1_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań mikrobiologicznych (molekularnych i środowiskowych) w praktyce oraz 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S1_W04 zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących mikroorganizmy w 
oparciu o osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze 
naukowej oraz dokumentacjach technologicznych.   

K_W05; K_W07; K_W08 

S1_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii mikroorganizmów, biotechnologii środowiskowej oraz 
bioremediacji środowiska. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S1_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie mikrobiologii 
stosowanej. 

K_W11; K_W13; K_W15 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 
metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu mikrobiologii stosowanej. 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 

S1_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (na 
poziomie B2+) na tematy związane z mikrobiologią stosowaną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S1_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu mikrobiologii stosowanej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S1_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
mikrobiologii stosowanej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S1_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S1_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S1_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku biotechnologia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje 
ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09, K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS)  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku Biotechnologia 
  
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z definicją 
początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiązania 
prawne na świecie i w UE 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. 
Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania prowadzone 
nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Wykład prezentuje 
najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które 
zadecydowały, że dany gatunek został uznany za organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz 
perspektywy badań z wykorzystaniem omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        180 12 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku Biotechnologia 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Perspektywy 
współczesnej 
biologii i 
biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i 
medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.Semestr dla kierunku Biotechnologia 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną 
pracą magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 



23 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1. Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5.1. 1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 
Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P
/
B 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W02 
S3_W03 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K03  
S3_K04 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(3
0) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje 
ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których 
przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemiczne 
podstawy 
chorób 
metabolicznych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu 
metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy 
rozwoju powikłań, a także stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej 
terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania 
ich skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Choroby 
mitochondrialne 
- przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w 
komórkach prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
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 S3_K04 

Genetyka 
medyczna – 
nowe odkrycia, 
nowe problemy  

 X 
(15) 

      15 1 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na 
nie spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na 
przykład NGS czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych 
poprzez oligogenowe do wieloczynnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i neurony 
czyli 
neurogenetyka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki 
medycznej w odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno 
w badaniach nad podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą 
sposobów dziedziczenia, modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań 
genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego 
układu nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-
mięśniowych oraz zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami 
ich wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: 
historia ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i 
medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz 
"Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne 
terapie 
przeciwnowotwo
rowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; 
mechanizm powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja 
DNA, mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy 
nowotworzenia, najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, 
supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w 
powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 

Medyczne 
aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i 
patologii, z uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń 
metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, 
patologii i interwencji farmakologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
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S3_K01 
S3_K02 

Modele 
laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologiczn
ej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w 
oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i 
migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą 
zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze 
oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i 
molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z 
istniejącymi bazami danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, 
co jest niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
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S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Molekularne 
podstawy 
chorób 
cywilizacyjnych i 
strategie terapii  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób 
cywilizacyjnych oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie: 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki. 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w 
formie pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Patogeneza 
chorób 
pasożytniczych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, 
organizmalnym i między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. 
Molekularne mechanizmy transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej 
genetycznie swoistej odpowiedzi przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie 
zapobiegające szerzeniu się chorób pasożytniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Postęp nauki, 
człowiek, etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, 
psychologia przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. 
Problemy związane z GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, 
dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna. Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status 
etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek 
macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, 
terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka 
placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. wieku,. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Strategie walki z 
bakteryjnymi 
chorobami 
zakaźnymi XXI 
wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów 
zwierzęcych, cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy 
zawierające RNA; (iii) wybrane zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób 
wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
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3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i 
zarodkowe 
komórki 
macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach 
biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z 
przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury 
(doświadczenie dotyczące mechanizmów organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia 
dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności 
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regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych). 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie 
lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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K_K03; K_K05 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyte
ckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem 
studiów, student 
jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z 
obszaru nauk 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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humanistycznych 
lub z obszaru 
nauk społecznych 
za które musi 
uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów 
ECTS.) (DO 
WYBORU) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1. Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5. 1. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 

Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z definicją 
początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiązania 
prawne na świecie i w UE. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. Jednakże 
ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania prowadzone nad wąską 
grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Wykład prezentuje najważniejsze 
organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które zadecydowały, że 
dany gatunek został uznany za organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz perspektywy badań z 
wykorzystaniem omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 P B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U17 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemiczne 
podstawy chorób 
metabolicznych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu 
metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju 
powikłań, a także stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich 
skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają 
białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy 
stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- bakteryjnych, ssaczych, owadzich i 
drożdzowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Choroby 
mitochondrialne - 
przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w 
komórkach prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i 
spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z 
nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genetyka 
medyczna – nowe 
odkrycia, nowe 
problemy  

 X 
(15) 

      15 1 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie 
spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na przykład NGS 
czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez 
oligogenowe do wieloczynnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i neurony 
czyli 
neurogenetyka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej w 
odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno w badaniach nad 
podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą sposobów dziedziczenia, 
modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego układu 
nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-mięśniowych oraz 
zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
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dla specjalności S3_K02 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia 
ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy 
hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 
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nowoczesne 
terapie 
przeciwnowotwor
owe  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). 
Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny 
krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, 
przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne 
metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 

Medyczne aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z 
uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
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- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i 
interwecji farmakologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Modele 
laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w oparciu o 
modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i migracyjnej ludzi 
będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne 
narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami 
identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i 
zajęć w oparciu o nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego analizowania 
sytuacji epidemiologicznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Molekularne 
podstawy chorób 
cywilizacyjnych i 
strategie terapii  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób cywilizacyjnych 
oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
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- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie 
pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Patogeneza 
chorób 
pasożytniczych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, organizmalnym i 
między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. Molekularne mechanizmy 
transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej genetycznie swoistej odpowiedzi 
przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie zapobiegające szerzeniu się chorób 
pasożytniczych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Postęp nauki, 
człowiek, etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia 
przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy związane z GMO. 4. 
Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna. Predyktywność 
testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, zapłodnienie in 
vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, 
opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. 
Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. wieku,. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Strategie walki z 
bakteryjnymi 
chorobami 
zakaźnymi XXI 
wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. Inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
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S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i 
zarodkowe 
komórki 
macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. 
Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami 
badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów 
organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas 
mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli 
komórek zarodkowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich 
elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na 
zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii 
genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek 
antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako 
„rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną 
przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 
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Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1. Semestr dla specjalności: biotechnologia medyczna 
5. 1. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Perspektywy 
współczesnej 
biologii i 
biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i 
medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemiczne 
podstawy 
chorób 
metabolicznyc
h  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu 
metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju 
powikłań, a także stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich 
skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 



68 

 

h dla 
specjalności 
 
 

S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają 
białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy 
stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- bakteryjnych, ssaczych, owadzich i 
drożdżowych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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Choroby 
mitochondrialn
e - przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w 
komórkach prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakognozj
a  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i 
spektralne). 
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4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z 
nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genetyka 
medyczna – 
nowe odkrycia, 
nowe 
problemy  

 X 
(15) 

      15 1 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie 
spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na przykład 
NGS czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
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Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez 
oligogenowe do wieloczynnikowych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i neurony 
czyli 
neurogenetyka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej w 
odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno w badaniach nad 
podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą sposobów dziedziczenia, 
modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego układu 
nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-mięśniowych oraz 
zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia 
ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy 
hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne 
terapie 
przeciwnowotw
orowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). 
Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze 
geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, 
angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i 
współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 
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Medyczne 
aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z 
uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i 
interwecji farmakologicznej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Modele 
laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicz
nej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w oparciu 
o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i migracyjnej ludzi 
będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne 
narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami 
identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i 
zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego analizowania 
sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 
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Molekularne 
podstawy 
chorób 
cywilizacyjnyc
h i strategie 
terapii  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób 
cywilizacyjnych oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie 
pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Patogeneza 
chorób 
pasożytniczyc
h  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, organizmalnym i 
między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. Molekularne 
mechanizmy transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej genetycznie swoistej 
odpowiedzi przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie zapobiegające szerzeniu się 
chorób pasożytniczych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 
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Postęp nauki, 
człowiek, etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia 
przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy związane z 
GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i stygmatyzacja 
genetyczna. Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i 
preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki 
macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. 
Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. 
wieku,. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Strategie walki 
z bakteryjnymi 
chorobami 
zakaźnymi XXI 
wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i 
zarodkowe 
komórki 
macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. 
Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami 
badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów 
organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas 
mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli 
komórek zarodkowych). 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii 
i medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich 
elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na 
zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii 
genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek 
antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako 
„rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną 
przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej 
dziedzinie. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanyc
h dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersy
teckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem 
studiów, student 
jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z 
obszaru nauk 
humanistycznyc
h lub z obszaru 
nauk 
społecznych za 
które musi 
uzyskać nie 
mniej niż 5 
punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1 Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5.1. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną 
pracą magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 40 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   

 5. 2. Semestr dla specjalności: biotechnologia  molekularna 
5.2.1.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 
realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W03 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K03  
S2_K04 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
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S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy 
ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są 
stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  



93 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny B nauki 

biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną 
praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej 
generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K03 
S2_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, 
rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
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S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne techniki 
analizy RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz 
nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz 
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dla przedmiotu  identyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania 
technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz 
podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w 
zakresie biotechnologii molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Regulacja ekspresji 
genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, 
piętno genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, 
modyfikacja, zwijanie i degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
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specjalności 
 

S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. 
Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i 
jego regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. 
Organizacja i funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - 
pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: 
terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze 
przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, 
glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. 
Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania 
osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. 
Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w 
strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z 
kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka 
wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 
70h. Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC 
itd.), komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 
-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case 
study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli 
chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
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S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego  

 5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia  molekularna 
5. 2. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do 

form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych 
efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka 
 

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z 
definicją początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji 
genetycznych, rozwiązania prawne na świecie i w UE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. 
Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania 
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przedmiotu  prowadzone nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. 
Wykład prezentuje najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich 
charakterystykę; wskazuje cechy, które zadecydowały, że dany gatunek został uznany za organizm modelowy. 
Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz perspektywy badań z wykorzystaniem omawianych organizmów 
modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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Biologia 
molekularna roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy ekspresji 
wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne 
typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny B nauki 

biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu 
(na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, 
stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne 
zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K03 
S2_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, 
rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
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S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne 
techniki analizy 
RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz 
nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz 
identyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania 
technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz 
podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w zakresie 
biotechnologii molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Regulacja 
ekspresji genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, piętno 
genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, modyfikacja, 
zwijanie i degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 



116 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. 
Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i jego 
regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. Organizacja i 
funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - pobieranie i redukcja 
azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: terpenoidy i ich powstawanie 
(szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze przemiany); azotowe metabolity 
wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, glukozynolany, alkaloidy). Rola i 
znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. Biochemiczne aspekty oddziaływań 
roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 



117 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. 
Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w 
strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z 
kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka 
wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 70h. 
Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC 
itd.), komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 



118 

 

-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case 
study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli 
chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego  
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   

  
 

  
  
.  
.  
.  
.  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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. 5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia  molekularna 
5. 2. 3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 
realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Perspektywy 
współczesnej biologii 
i biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, 
rolnictwie i medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: 
mikroorganizmami, roślinami i zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych 
korzyści. Wykład prezentuje najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09, K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz 
przygotowuje pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
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S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy 
ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są 
stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 



125 

 

K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną 
praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej 
generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
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S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
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S2_K03 
S2_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, 
rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne techniki 
analizy RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz 
nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz 
identyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania 
technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz 
podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w 
zakresie biotechnologii molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Regulacja ekspresji 
genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, 
piętno genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, 
modyfikacja, zwijanie i degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. 
Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i 
jego regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. 
Organizacja i funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - 
pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: 
terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze 
przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, 
glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. 
Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania 
osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. 
Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w 
strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z 
kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka 
wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 
70h. Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC 
itd.), komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 
-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case 
study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli 
chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
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K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia molekularna 
5. 2. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 
ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje pracę 
dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

5. 3. Semestr dla specjalności: Mikrobiologia stosowana 
5. 3. 1.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
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K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W03 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K03  
S2_K04 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semest. Na zajęciach student 
poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. Uczy się prawidłowo 
stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane w ochronie przyrody.  
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W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz uczy się sposobów 
identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 

Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle biogeochemiczne. 2. 
Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których metale ciężkie i kolorowe 
odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy zdolne do przetwarzania związków 
metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. Procesy biohydrometalurgiczne prowadzone 
na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości usuwania metali ciężkich z osadów czynnych w 
oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich strategie 
metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z siarczków w 
warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali laboratoryjnej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 

Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. 
Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie 
fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne 
typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu 
(na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, 
stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne 
zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych 
genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
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S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w 
oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i 
migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą 
zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze 
oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i 
molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z 
istniejącymi bazami danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, 
co jest niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Molekularne podstawy 
bakteryjnej patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów 
zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione 
będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych 
analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące 
pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych 
studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 



148 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i 
transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy 
integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej 
charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) 
Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. 
Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. 
IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na 
ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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K_K03; K_K05 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Technologie 
stosowane w ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody 
zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. 
Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. 
Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie 
mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące: 
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi;  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna; 
- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych;  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
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S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji 
genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 
S1_W06 
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S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie wirusów 
w biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie 
lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
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specjalności 
 

S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz przedmioty 
z bloku pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie 
od 

wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 



154 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego   
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
- Inne (należy podać jakie) 
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5. 3. Semestr dla specjalności: mikrobiologia stosowana 
5. 3. 2.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy 
z definicją początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji 
genetycznych, rozwiązania prawne na świecie i w UE 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów K_W06; K_W09; K_W10 

K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy modelowe w 
badaniach biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów 
żywych. Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też 
badania prowadzone nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu 
procesów biologicznych. Wykład prezentuje najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach 
biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które zadecydowały, że dany gatunek został uznany za 
organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz perspektywy badań z wykorzystaniem 
omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 

S3_W01 
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specjalności 
 S3_W05 

S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30

) 

     30 2 inne  
(prezentacja ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), 
podczas których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia specjalizacyjna      X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się 
planowania doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) 
oraz pisania protokołów naukowych. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka środowiskowa  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semestr. Na zajęciach student 
poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. Uczy się 
prawidłowo stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane w ochronie 
przyrody.  
W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz uczy się sposobów 
identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 

Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle 
biogeochemiczne. 2. Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których 
metale ciężkie i kolorowe odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy 
zdolne do przetwarzania związków metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. 
Procesy biohydrometalurgiczne prowadzone na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości 
usuwania metali ciężkich z osadów czynnych w oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości 
produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich 
strategie metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z 
siarczków w warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali 
laboratoryjnej. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 

Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt. Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii 
fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach 
są stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych 
wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin pisemny B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione 
zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania 
nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
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S2_U03 
S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u 
ludzi w oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności 
turystycznej i migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także 
zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te 
zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami 
parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o 
nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego 
analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Molekularne podstawy 
bakteryjnej patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i 
mechanizmów zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych 
procesów. Omówione będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym 
uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska 
horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o 
nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi 
technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów 
genetycznych. II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji 
insercyjnych i transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów 
pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja 
plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji 
plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w 
komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii 
kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. 
X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z 
technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Technologie stosowane w 
ochronie środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. 
Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania 
ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach 
odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. 
Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia środowiska  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące  
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna 
- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
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S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia molekularna  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej 
obejmującej takie zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie 
ekspresji informacji genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz 
organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w 
pracy eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 
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S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie wirusów w 
biotechnologii i medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych 
wirusów oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. 
Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów 
wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników 
antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia 
wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w 
budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w 
oparciu o wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, 
biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
OBJAŚNIENIA DO TABELI: Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
- Inne (należy podać jakie) 
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5. 3.Semestr dla specjalności: Mikrobiologia stosowana 
5. 3. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

 –  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisany

ch do 
przedmiot

u 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inn
e 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Perspektywy 
współczesnej biologii 
i biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, 
rolnictwie  
i medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacj

a ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz 
przygotowuje pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semest. Na zajęciach student 
poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. Uczy się 
prawidłowo stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane w ochronie 
przyrody.  
W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz uczy się sposobów 
identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 
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Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle biogeochemiczne. 2. 
Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których metale ciężkie i kolorowe 
odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy zdolne do przetwarzania związków 
metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. Procesy biohydrometalurgiczne 
prowadzone na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości usuwania metali ciężkich z osadów 
czynnych w oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich strategie 
metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z siarczków w 
warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali laboratoryjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 
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Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. 
Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie 
fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne 
typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu 
(na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, 
stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne 
zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 



178 

 

generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w 
oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i 
migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą 
zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze 
oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i 
molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z 
istniejącymi bazami danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, 
co jest niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Molekularne 
podstawy bakteryjnej 
patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów 
zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione 
będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych 
analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące 
pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych 
studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i 
transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy 
integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej 
charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) 
Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. 
Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. 
IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na 
ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 



181 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Technologie 
stosowane w 
ochronie środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. 
Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania 
ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach 
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odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. 
Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące:  
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna 
- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji 
genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 Inne 
(prezentacj

a ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie 
lub innej dziedzinie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 3. Semestr dla specjalności: mikrobiologia stosowana 
5. 3. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje pracę 
dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 95 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0511 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 ECTS (61,7 %) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

88 ECTS 
 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych NIE DOTYCZY 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 14 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 

Razem: - 100 - 

 



2 

 

 

2. Kierunek studiów:  biotechnologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wiedzę z biologii oraz matematyki, fizyki, biofizyki i chemii 
wyspecjalizowaną w kierunku biotechnologii. 

 P7S_WG  

K_W02 wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, 
zwierząt, przemysłowej, medycznej oraz inżynierii komórkowej. 

 P7S_WG 

K_W03 
 

wiedzę w głównych działach biotechnologii; ma wiedzę dotyczącą: 
terminologii przyrodniczej, najnowszych badań, odkryć i ich zastosowań 
w biotechnologii, medycynie i rolnictwie. 

P7S_WG 

K_W04 zasady dotyczące  wnioskowania statystycznego oraz metodologii 
stosowanej w biotechnologii, testowanie hipotez i znaczenia 
eksperymentu. 

P7S_WG 

K_W05 zasady planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych 
oraz stosowania różnych narzędzi badawczych. 

P7S_WG 
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K_W06 ekologiczne aspekty biotechnologii pozwalające na dostrzeganie 
związków i zależności w przyrodzie. 

P7S_WG 

K_W07 w jaki sposób biotechnologicznie wykorzystać metabolizm wtórny 
mikroorganizmów. 

P7S_WG 

K_W08 jak samodzielnie planować i prowadzić prace doświadczalne, 
opracowywać wyniki w formie nadającej się do dyskusji, oceny lub 
publikacji. 

P7S_WG 

K_W09 
 

sposób realizacji procesu produkcyjnego od reakcji w organizmie po 
produkcję wielkoprzemysłową. 

P7S_WG 

K_W10 szczegółowe procedury laboratoryjne i przemysłowe stosowane w 
biotechnologii. 

P7S_WG 

K_W11 formy pozyskiwania funduszy na badania i rozwój gospodarczy oraz 
zasady tworzenia projektów badawczych. 

P7S_WK 

K_W12 słownictwo fachowe w dziedzinie nauk przyrodniczych w wybranym 
języku nowożytnym i/lub j. angielski (poziom B2+). 

P7S_WG 

K_W13 zasady dotyczące praw autorskich i ergonomii oraz potrafi stosować 
procedury ochrony własności intelektualnej. 

P7S_WK 

K_W14 w jaki sposób zbierać i opracowywać dane wykorzystując różne 
narzędzia badawcze i bioinformatyczne, potrafi wykonać złożone 
operacje analityczne z użyciem ogólnie dostępnych narzędzi 
informatycznych. 

P7S_WG 

K_W15 sposoby stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać zaawansowane techniki badawcze, właściwe dla kierunku 
biotechnologia. 

P7S_UW 
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K_U02 posługiwać się językiem nowożytnym (angielskim) w stopniu 
umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i komunikację w 
języku angielskim na poziomie B2+. 

P7S_UK 

K_U03 krytycznie analizować i selekcjonować informacje, zwłaszcza ze źródeł 
elektronicznych. 

P7S_UW 

K_U04 
 

samodzielnie planować i przeprowadzać zadania badawcze lub 
ekspertyzy z pomocą opiekuna. 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie stosować metody matematyczne i statystyczne do opisu 
zjawisk i analizy danych. 

P7S_UW 

K_U06 zbierać dane empiryczne oraz dokonywać ich interpretacji. P7S_UW 
K_U07 
 

wyciągać wnioski oraz formułować sądy na podstawie danych z 
różnych źródeł. 

P7S_UW 

K_U08 przedstawiać prace i doniesienia naukowe dostępnymi środkami 
komunikacji werbalnej. 

P7S_UK 

K_U09 napisać krótkie doniesienie naukowe na podstawie własnych badań, 
zgodnie z poprawną metodologią w jęz. polskim i j. nowożytnym 
(angielskim na poziomie B2+). 

P7S_UK 

K_U10 pracować w zespole i kierować pracami niewielkiego zespołu. P7S_UO 
K_U11 samodzielnie planować własną karierę zawodową/naukową. P7S_UU 

K_U12 postępować w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia. P7S_UO 
K_U13 stosować techniki biotechnologiczne umożliwiające selekcję i 

ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów 
wyższych. 

P7S_UW 

K_U14 prowadzić procesy biosyntezy i biotransformacji, izolację i oczyszczanie 
bioproduktów oraz ich analitykę i diagnostykę. 

P7S_UW 

K_U15 ocenić zagrożenie dla środowiska związane ze stosowaną technologią i 
skuteczne przeciwdziałać tym zagrożeniom. 

P7S_UW 
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K_U16 analizować rynek w zakresie produktów biotechnologicznych. P7S_UW 
K_U17 posługiwać się technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie 

tekstu, obliczenia za pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej) na poziomie średnio 
zaawansowanym. 

P7S_UK 

K_U18 przygotować i wygłosić wystąpienia ustne w języku polskim i 
angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 analizowania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w 
przyrodzie. 

P7S_KK 

K_K02 stosowania narzędzi matematycznych i statystycznych przy opisie 
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. 

P7S_KK 

K_K03 wykazania odpowiedzialności za powierzony zakres prac badawczych, 
za pracę własną i innych. 

P7S_KO 

K_K04 korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz 
posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy 
rozstrzyganiu praktycznych problemów. 

P7S_KK 

K_K05 działania w sposób przedsiębiorczy, ma zdolność kierowania zespołem 
oraz świadomość pełnionej roli zawodowej. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: biotechnologia 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Nazwa specjalności: biotechnologia medyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biotechnologii medycznej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S3_W02 zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane 
empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S3_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań z zakresu biotechnologii medycznej w praktyce oraz zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S3_W04 zasady planowania badań z zakresu biotechnologii medycznej w oparciu o 
osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej oraz 
dokumentacjach technologicznych.   

K_W05; K_W07; K_W08 

S3_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii medycznej, medycynie eksperymentalnej oraz epidemiologii. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S3_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
medycznej. 

K_W11; K_W13; K_W15 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 
metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biotechnologii medycznej. 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 

S3_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentację wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (poziom 
B2+) na tematy związane z biotechnologią medyczną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S3_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biotechnologii medycznej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S3_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biotechnologii medycznej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S3_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S3_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S3_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia  
Nazwa specjalności: biotechnologia molekularna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu biotechnologii molekularnej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S2_W02 stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w oparciu o eksperymenty z zakresu biotechnologii 
molekularnej wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S2_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań biotechnologicznych w praktyce oraz zna ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S2_W04 zasady planowania badań oraz procesów biotechnologicznych w oparciu o 
osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze naukowej oraz 
dokumentacjach technologicznych. 

K_W05; K_W07; K_W08 

S2_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii molekularnej. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S2_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej. 

K_W11; K_W13; K_W15 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 
metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biotechnologii molekularnej. 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 

S2_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (na 
poziomie B2+) na tematy związane z biotechnologią molekularną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S2_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu biotechnologii molekularnej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S2_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
biotechnologii molekularnej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S2_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S2_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S2_K04 podtrzymania  etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: biotechnologia 
Nazwa specjalności: mikrobiologia stosowana 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z 
zakresu mikrobiologii stosowanej. 

K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W06; K_W12 

S1_W02 zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dane 
empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. 

K_W04; K_W05; K_W14 

S1_W03 potrzebę podejmowania działań mających na celu zastosowanie wyników 
badań mikrobiologicznych (molekularnych i środowiskowych) w praktyce oraz 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W07; K_W11 

S1_W04 zasady planowania badań oraz procesów wykorzystujących mikroorganizmy w 
oparciu o osiągnięcia dyscypliny naukowej przedstawione w literaturze 
naukowej oraz dokumentacjach technologicznych.   

K_W05; K_W07; K_W08 

S1_W05 zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych 
w biotechnologii mikroorganizmów, biotechnologii środowiskowej oraz 
bioremediacji środowiska. 

K_W06; K_W09; K_W10 

S1_W06 podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością 
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową w zakresie mikrobiologii 
stosowanej. 

K_W11; K_W13; K_W15 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 formułować i rozwiązywać problemy naukowe i technologiczne poprzez 
przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych 

K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; 
K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i 
zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu mikrobiologii stosowanej. 

S1_U02 swobodnie komunikować się, przygotowywać prezentacje wyników i pracę 
magisterską oraz podejmować dyskusję w języku ojczystym i obcym (na 
poziomie B2+) na tematy związane z mikrobiologią stosowaną. 

K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 

S1_U03 kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z 
zakresu mikrobiologii stosowanej. 

K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 

S1_U04 planować karierę zawodową swoją i innych oraz pogłębiać wiedzę w zakresie 
mikrobiologii stosowanej. 

K_U06; K_U10; K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych. K_K01; K_K02; K_K04 

S1_K02 prowadzenia działań popularyzujących naukę i propagujących komercjalizację 
wyników badań. 

K_K05 

S1_K03 podejmowania ról społecznych i zawodowych wynikających z otrzymanego 
wykształcenia. 

K_K03; K_K05 

S1_K04 podtrzymania etosu zawodowego oraz przestrzegania i rozwijania zasady 
etyki zawodowej. 

K_K03; K_K05 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku biotechnologia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje 
ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09, K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS)  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku Biotechnologia 
  
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z definicją 
początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiązania 
prawne na świecie i w UE 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. 
Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania prowadzone 
nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Wykład prezentuje 
najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które 
zadecydowały, że dany gatunek został uznany za organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz 
perspektywy badań z wykorzystaniem omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        180 12 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 
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przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku Biotechnologia 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Perspektywy 
współczesnej 
biologii i 
biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i 
medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
specjalizacyjne 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.Semestr dla kierunku Biotechnologia 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną 
pracą magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. 1. Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5.1. 1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonomia 
nowoczesny
ch 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstw. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_W03 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K03  
S3_K04 

Seminarium 
specjalizacy
jne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
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dla 
programu 
studiów 

K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Pracownia 
specjalizacy
jna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
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specjalności 
 

S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemicz
ne 
podstawy 
chorób 
metaboliczn
ych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu metabolicznego i 
zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju powikłań, a także 
stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich 
skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 

S3_W01 
S3_W02 
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zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 
 

S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Białka i 
kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają 
białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy 
stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- bakteryjnych, ssaczych, owadzich i 
drożdżowych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 
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Choroby 
mitochondri
alne - 
przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w komórkach 
prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakogno
zja  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i 
spektralne). 
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4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z 
nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genetyka 
medyczna – 
nowe 
odkrycia, 
nowe 
problemy  

 X 
(15) 

      15 1 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie spojrzenie. Tematyka 
obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na przykład NGS czy 
CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez oligogenowe do 
wieloczynnikowych. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i 
neurony 
czyli 
neurogenety
ka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej w 
odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno w badaniach nad 
podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą sposobów dziedziczenia, 
modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego układu 
nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-mięśniowych oraz 
zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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programu 
studiów 

K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich 
uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli 
komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
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specjalności S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 

Mechanizmy 
nowotworze
nia i 
nowoczesne 
terapie 
przeciwnow
otworowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). 
Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny 
krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, 
przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne 
metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 

Medyczne 
aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z 
uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i 
interwencji farmakologicznej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Modele 
laboratoryjn
e 
diagnostyki 
parazytologi
cznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w oparciu o 
modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i migracyjnej ludzi 
będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne 
narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami 
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identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć 
w oparciu o nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, molekularnych, 
diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji 
epidemiologicznej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Molekularne 
podstawy 
chorób 
cywilizacyjn
ych i 

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki 
biologiczne 
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strategie 
terapii  

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób cywilizacyjnych 
oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie: 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki. 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie 
pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Patogeneza 
chorób 
pasożytniczyc
h  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, organizmalnym i 
między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. Molekularne mechanizmy 
transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej genetycznie swoistej odpowiedzi przeciw 
pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie zapobiegające szerzeniu się chorób pasożytniczych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Postęp 
nauki, 
człowiek, 
etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia 
przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy związane z 
GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna. 
Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i 
preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki 
macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. Wartość 
predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. wieku,. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Strategie 
walki z 
bakteryjnym
i chorobami 
zakaźnymi 
XXI wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i 
zarodkowe 
komórki 
macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania 
komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć 
składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają 
takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów organogenezy u kręgowców), oraz oocyty 
i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, 
zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych). 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
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ych dla 
specjalności 

S3_K01 

Zastosowan
ie wirusów 
w 
biotechnolo
gii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich 
elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na 
zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej 
i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a 
także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w 
budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną przez 
siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie. 

Symbol 
efektów 
uczenia się 
dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowan
ych dla 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
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specjalności S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału 
Biologii oraz 
przedmioty z 
bloku 
pedagogiczn
ego) (DO 
WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwer
syteckie 
(niezwiązane 
z kierunkiem 
studiów, 
student jest 
zobligowany 
do 
zrealizowani
a 
przedmiotów 
z obszaru 
nauk 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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humanistycz
nych lub z 
obszaru nauk 
społecznych 
za które musi 
uzyskać nie 
mniej niż 5 
punktów 
ECTS.) (DO 
WYBORU) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1. Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5. 1. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z definicją 
początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiązania 
prawne na świecie i w UE. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. Jednakże 
ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania prowadzone nad wąską 
grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Wykład prezentuje najważniejsze 
organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które zadecydowały, że 
dany gatunek został uznany za organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz perspektywy badań z 
wykorzystaniem omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje 
wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 P B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania doświadczeń, 
opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów naukowych. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14; K_U17 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemiczne 
podstawy 
chorób 
metabolicznych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu 
metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju 
powikłań, a także stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich 
skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają 
białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy 
stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- bakteryjnych, ssaczych, owadzich i 
drożdzowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Choroby 
mitochondrialn
e - przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki 
biologiczne 



50 

 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w 
komórkach prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i 
spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z 
nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genetyka 
medyczna – 
nowe odkrycia, 
nowe problemy  

 X 
(15) 

      15 1 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie 
spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na przykład NGS 
czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez 
oligogenowe do wieloczynnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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studiów K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i neurony 
czyli 
neurogenetyka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej w 
odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno w badaniach nad 
podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą sposobów dziedziczenia, 
modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego układu 
nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-mięśniowych oraz 
zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
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zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_K01 
S3_K02 

Komórki 
macierzyste  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia 
ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy 
hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 
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Mechanizmy 
nowotworzenia 
i nowoczesne 
terapie 
przeciwnowotw
orowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). 
Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny 
krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, 
przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne 
metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 

Medyczne 
aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z 
uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i 
interwecji farmakologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Modele 
laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologiczn
ej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w oparciu o 
modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i migracyjnej ludzi 
będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne 
narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami 
identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i 
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zajęć w oparciu o nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego analizowania 
sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Molekularne 
podstawy 
chorób 
cywilizacyjnych 
i strategie 

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki 
biologiczne 
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terapii  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób cywilizacyjnych 
oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie 
pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
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Patogeneza 
chorób 
pasożytniczych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, organizmalnym i 
między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. Molekularne mechanizmy 
transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej genetycznie swoistej odpowiedzi 
przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie zapobiegające szerzeniu się chorób 
pasożytniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 
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Postęp nauki, 
człowiek, etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia 
przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy związane z 
GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna. 
Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i 
preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki 
macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. 
Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. 
wieku,. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Strategie walki 
z bakteryjnymi 
chorobami 
zakaźnymi XXI 
wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. Inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia 
lekarska  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów zwierzęcych, 
cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające RNA; (iii) wybrane 
zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i 
zarodkowe 
komórki 
macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. 
Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami 
badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące mechanizmów 
organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas 
mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli 
komórek zarodkowych). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów oraz ich 
elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk położony jest na 
zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii 
genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek 
antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako 
„rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o wybraną 
przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego
) (DO WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. 1. Semestr dla specjalności: biotechnologia medyczna 
5. 1. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Perspektywy 
współczesnej biologii i 
biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i 
medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
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K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Biochemiczne 
podstawy chorób 
metabolicznych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.  
Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu 
metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju 
powikłań, a także stosowane terapie. 
Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej 
terapii. 
W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania 
ich skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Choroby 
mitochondrialne - 
przyczyny i 
diagnostyka  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 EU B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Analiza DNA w chorobach mitochondrialnych oraz badanie ekspresji genów kodujących białka mitochondrialne  
Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób mitochondrialnych. Modelowanie chorób mitochondrialnych. 
Badanie szybkości oddychania oraz ocena potencjału błony mitochondrialnej i wytwarzania reaktywnych form tlenu w 
komórkach prawidłowych oraz z defektami mitochondrialnym. 
Badanie odpowiedzi wapniowej komórek traktowanych różnymi bodźcami - wpływ uszkodzenia mitochondriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_K01 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące 
się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genetyka medyczna 
– nowe odkrycia, 
nowe problemy  

 X 
(15) 

      15 1 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki medycznej i krytyczne na nie 
spojrzenie. Tematyka obejmować będzie między innymi: 
Omówienie nowych technologii stosowanych w badaniach genetycznych i terapiach chorób genetycznych, jak na 
przykład NGS czy CRISPR/CAS9. Postęp w genetyce nowotworów i podejścia do ich leczenia.  
Nowe metody terapii chorób rzadkich.  
Diagnostyka przedurodzeniowa.  
Zastosowanie technik wysokoprzepustowych do badania chorób z komponentą genetyczną od monogenowych poprzez 
oligogenowe do wieloczynnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Geny i neurony czyli 
neurogenetyka  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma formę wykładu. Ma umożliwić słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami genetyki 
medycznej w odniesieniu do chorób neurologicznych i krytyczne spojrzenie na możliwości ich wykorzystania zarówno w 
badaniach nad podłożem chorób neurogenetycznych, oraz w ich diagnostyce. Przedmiot utrwali wiedzę dotyczącą 
sposobów dziedziczenia, modelowych chorób dziedzicznych, ryzyka ich wystąpienia czy bioetycznych aspektów badań 
genetycznych. 
W ramach wykładu omówione zostaną podstawy genetyczne szeregu chorób neurologicznych, głównie ośrodkowego 
układu nerwowego zaliczanych do grupy leukodystrofii, padaczek, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nerwowo-
mięśniowych oraz zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 

Komórki macierzyste  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich 
wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne. 
Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: 
historia ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. 
Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się 
z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. 
Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz 
"Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów". 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K04 
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Mechanizmy 
nowotworzenia i 
nowoczesne terapie 
przeciwnowotworowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm 
powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, 
mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, 
najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, 
proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. 
Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K03 

Medyczne aspekty 
regulacji 
metabolizmu  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, 
z uwzględnieniem : 
- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkach normy i zaburzeń 
metabolicznych, 
- badania metabolizmu leków w organizmie, 
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- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych, 
- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz 
- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, 
patologii i interwecji farmakologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w 
oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i 
migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą 
zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz 
zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. 
Realizacja części programu i zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi 
bazami danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest 
niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji epidemiologicznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Molekularne 
podstawy chorób 
cywilizacyjnych i 
strategie terapii  

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 3 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój chorób 
cywilizacyjnych oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki. Wykład ma za zadanie 
- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych 
- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych 
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- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii 
- przedstawić możliwe strategie profilaktyki 
Ćwiczenia będą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w 
formie pokazowej lub dyskusji wyników badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Patogeneza chorób 
pasożytniczych  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Od inwazji pasożytów do choroby pasożytniczej: interakcje pasożyt- żywiciela na poziomie molekularnym, 
organizmalnym i między gatunkami. Molekularne markery patogeniczności pasożytniczych pierwotniaków i helmintów. 
Molekularne mechanizmy transmisji pasożytów krwi z udziałem wektorów. Epidemiologiczny obraz uwarunkowanej 
genetycznie swoistej odpowiedzi przeciw pasożytom z różnym skutkiem przebiegu inwazji u żywiciela. Strategie 
zapobiegające szerzeniu się chorób pasożytniczych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
S3_K04 

Postęp nauki, 
człowiek, etyka  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia 
przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy 
związane z GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i 
stygmatyzacja genetyczna. Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. 
Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje 
genomu człowieka. 10. Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje 
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naukowe w medycynie 20 i 21. wieku,. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Strategie walki z 
bakteryjnymi 
chorobami 
zakaźnymi XXI wieku  

 X 
(30) 

      30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej: I. epidemiologii, II. inowacyjnych strategii konstrukcji 
antybakteryjnych szczepionek, III. Nowych trendów konstrukcji leków antybakteryjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Wirusologia lekarska  X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Charakterystyka wirusów: (i) budowa: kwasy nukleinowe, białka i symetria wirusów, lipidy, replikacja wirusów 
zwierzęcych, cząstki defektywne, ciałka wtrętowe; (ii) klasyfikacja wirusów: wirusy zawierające DNA, wirusy zawierające 
RNA; (iii) wybrane zakażenia wirusowe u ludzi; (iv) patogeneza zakażeń wirusowych; zespoły chorób wirusowych i typy 
zakażeń;  
2. Funkcjonowanie układu odpornościowego i odporność w zakażeniach wirusowych;  
3. Diagnostyka zakażeń wirusowych: izolacja i identyfikacja wirusów, diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń 
wirusowych; chemioterapia zakażeń wirusowych;  
4. Dokładna charakterystyka wszystkich rodzin wirusów wywołujących zakażenia wirusowe u ludzi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U03 
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S3_U04 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Zarodki i zarodkowe 
komórki macierzyste 
zwierząt  

   X 
(90) 

    90 6 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami 
wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach 
biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi 
możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak zarodek kury (doświadczenie dotyczące 
mechanizmów organogenezy u kręgowców), oraz oocyty i zarodek myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów 
komórkowych podczas mejozy, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz 
uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_K01 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
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projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie lub 
innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02  
S3_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 
zrealizowania 
przedmiotów z 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależni
e od 

wybran
ego 

przedmi
otu 
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obszaru nauk 
humanistycznych lub z 
obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie 
mniej niż 5 punktów 
ECTS.) (DO 
WYBORU) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 1 Semestr dla specjalności: Biotechnologia medyczna 
5.1. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną 
pracą magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 40 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
.  
.  
.  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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. 5. 2. Semestr dla specjalności: biotechnologia  molekularna 
5.2.1.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 
realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W03 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K03  
S2_K04 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
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dla przedmiotu  oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy 
ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
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K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są 
stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
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S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny B nauki 

biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną 
praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej 
generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
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5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K03 
S2_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, 
rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne techniki 
analizy RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz 
nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
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K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz 
identyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania 
technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz 
podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w 
zakresie biotechnologii molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
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S2_K03 
S2_K04 

Regulacja ekspresji 
genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, 
piętno genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, 
modyfikacja, zwijanie i degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. 
Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i 
jego regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. 
Organizacja i funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - 
pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: 
terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze 
przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, 
glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. 
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Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania 
osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. 
Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w 
strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z 
kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka 
wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
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 S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 
70h. Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC 
itd.), komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 
-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case 
study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli 
chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz przedmioty z 
bloku pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + przedmioty 
ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego  

 5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia  molekularna 
5. 2. 2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 

realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka 
 

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
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3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy z definicją 
początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji genetycznych, rozwiązania 
prawne na świecie i w UE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy 
modelowe w 
badaniach 
biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów żywych. 
Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też badania prowadzone 
nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu procesów biologicznych. Wykład prezentuje 
najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, 
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które zadecydowały, że dany gatunek został uznany za organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia 
oraz perspektywy badań z wykorzystaniem omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje 
ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników oraz pisania protokołów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
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S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają 
metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- bakteryjnych, ssaczych, 
owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Biologia 
molekularna roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u roślin. 
Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci poznają metody 
stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne typy 
wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne 
i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące 
się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
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dla specjalności 
 
 

S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny B nauki 

biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu (na 
poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, stosowanymi dziś 
powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące 
proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają eksperyment 
z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej generacji oraz zapoznają 
się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K03 
S2_K04 
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Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i 
zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne 
techniki analizy 
RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz nowoczesnymi, 
molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz identyfikacji 
organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania technicznych i 
technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz podstawowe 
uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
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K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać 
zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Regulacja 
ekspresji genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, piętno 
genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, modyfikacja, zwijanie i 
degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. Fotosyntetyczny 
łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i jego regulacja. 
Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. Organizacja i funkcje ściany 
komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, 
wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, 
szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie 
(niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. 
Podstawy biochemicznej ekologii roślin. Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i 
perspektywy wykorzystania osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. Współdziałanie 
chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w strukturze białek. Białka 
błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi. Topologia 
DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w 
komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 70h. 
Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC itd.), 
komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 
-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli chodzi 
o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
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K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego  
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego   
–  

 5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia  molekularna 
5. 2. 3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form 
realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Perspektywy 
współczesnej biologii 
i biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, 
rolnictwie i medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: 
mikroorganizmami, roślinami i zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych 
korzyści. Wykład prezentuje najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09, K_U17 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz 
przygotowuje pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Białka i kwasy 
nukleinowe  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci 
oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz 
poznają metody pracy stosowane przy izolacji białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych- 
bakteryjnych, ssaczych, owadzich i drożdżowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Biologia molekularna 
roślin   

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u 
roślin. Ćwiczenia wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej stosowane w badaniach roślin. Studenci 
poznają metody stosowane do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych oraz białek, a także wykonają analizy 
ekspresji wybranych genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 
S2_K04 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są 
stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Farmakognozja  X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zakres tematów 
1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji 
2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych 
3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody 
chromatograficzne i spektralne). 
4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych 
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5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i 
wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi 
6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 

S3_W01 
S3_W05 
S3_U02 
S3_U03 
S3_K01 
S3_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną 
praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej 
generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
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K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Hodowla komórek 
zwierzęcych  

    X 
(90) 

   90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące 
zagadnienia: 
1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja 
2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek 
3. Oznaczanie przeżywalności komórek 
4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie 
5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro 
6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek 
7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych 
8. Podstawowe barwienia cytochemiczne 
9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K03; K_K05 
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K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K03 
S2_K04 

Kultury tkankowe 
roślin in vitro  

X 
(15) 

   X 
(75) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, 
rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
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S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Molekularne techniki 
analizy RNA  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot jest skierowany do studentów Wydziału Biologii UW, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz 
nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K04 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz 
identyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania 
technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz 
podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w 
zakresie biotechnologii molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Proteomika      X 
(90) 

   90 6 E B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy 
białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą 
poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Regulacja ekspresji 
genów  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji działania genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, 
piętno genomowe, transkrypcja, składanie, modyfikacja, transport RNA i stabilność RNA oraz translacja, 
modyfikacja, zwijanie i degradacja białek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_K01 
S2_K02 

Roślinne szlaki 
metaboliczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. 
Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i 
jego regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. 
Organizacja i funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - 
pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: 
terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze 
przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, 
glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. 
Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina-roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania 
osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 

Struktura i funkcje 
białek  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. 
Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w 
strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z 
kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka 
wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 

Zaawansowane 
techniki 
biotechnologii 
molekularnej  

    X 
(90) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w 
biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 
70h. Zajęcia podzielone są na bloki:  
-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC 
itd.), komputerowa analiza genów i genomów, 
-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym, 
-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych 
wariantów, 
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-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case 
study’).  
Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli 
chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 
S2_K04 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest 
zobligowany do 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 2. Semestr dla specjalności: Biotechnologia molekularna 
5. 2. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 
ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną 
pracą magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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5. 3. Semestr dla specjalności: Mikrobiologia stosowana 
5. 3. 1.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonomia 
nowoczesnych 
technologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wykłady, który celem jest dostarczenie oraz integracja wiedzy z różnych dziedzin tak by stworzyć spójny obraz 
biotechnologicznych podstaw rozwoju nowych technologii medycznych oraz wykorzystania ich do zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W03 
S2_W06 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K03  
S2_K04 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 inne  
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas 
których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania 
protokołów naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semest. Na zajęciach student 
poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. Uczy się 
prawidłowo stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane w ochronie 
przyrody. W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz uczy się 
sposobów identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 

Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle biogeochemiczne. 2. 
Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których metale ciężkie i kolorowe 
odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy zdolne do przetwarzania związków 
metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. Procesy biohydrometalurgiczne prowadzone 
na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości usuwania metali ciężkich z osadów czynnych w 
oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich strategie 
metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z siarczków w 
warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali laboratoryjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
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K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 

Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. 
Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie 
fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 



143 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne 
typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
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 S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu 
(na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, 
stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne 
zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych 
genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w 
oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i 
migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą 
zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze 
oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i 
molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z 
istniejącymi bazami danych biologicznych, molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, 
co jest niezbędne do krytycznego analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 
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Molekularne podstawy 
bakteryjnej patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów 
zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione 
będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych 
analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące 
pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych 
studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i 
transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy 
integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej 
charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) 
Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. 
Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. 
IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na 
ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
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S1_K03 
S1_K04 

Technologie 
stosowane w ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody 
zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. 
Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. 
Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie 
mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące: 
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi;  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna; 
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- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych;  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji 
genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 



150 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie wirusów 
w biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
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projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie 
lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału 
Biologii oraz przedmioty 
z bloku pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 8 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie 
od 

wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
- Inne (należy podać jakie) 
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5. 3. Semestr dla specjalności: mikrobiologia stosowana 
5. 3. 2.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bioetyka X 
(30) 

       30 2 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Podstawowe pojęcia etyki filozoficznej. Zagadnienie moralnego statusu nauki.  
2. Wybrane regulacje bioetyczne. Wybrane teorie etyczne: konsekwencjalizm. 
3. Wybrane teorie etyczne, cd.: perfekcjonizm i teoria prawa naturalnego, teoria obowiązku. 
4. Wybrane argumenty bioetyczne: zasada podwójnego skutku, równia pochyła. 
5. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej. Argument z potencjalności. 
6. Problem relacji umysł-ciało. Moralny status zwierząt. 
7. Etyka środowiska naturalnego: antropocentryzm, teocentryzm, ekologia głęboka. 
Część II  
Etyka w biotechnologii, GMO, problemy wspomaganej reprodukcji, klonowanie, komórki macierzyste, problemy 
z definicją początku życia i śmierci, genetyka i polityka, rasizm, przeszczepy narządów, granice ingerencji 
genetycznych, rozwiązania prawne na świecie i w UE 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów K_W06; K_W09; K_W10 

K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 

Organizmy modelowe w 
badaniach biologicznych 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wiele procesów biologicznych przebiega podobnie bądź tak samo u większości lub wszystkich organizmów 
żywych. Jednakże ich analizy w niektórych gatunkach przeprowadza się dużo łatwiej niż w innych. Dlatego też 
badania prowadzone nad wąską grupą organizmów odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu wielu 
procesów biologicznych. Wykład prezentuje najważniejsze organizmy modelowe wykorzystywane w badaniach 
biologicznych, ich charakterystykę; wskazuje cechy, które zadecydowały, że dany gatunek został uznany za 
organizm modelowy. Przedstawia także najważniejsze odkrycia oraz perspektywy badań z wykorzystaniem 
omawianych organizmów modelowych. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 

K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 

S3_W01 
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specjalności 
 S3_W05 

S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30

) 

     30 2 inne  
(prezentacja ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. 
Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), 
podczas których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W06 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K02 

Pracownia specjalizacyjna      X    >150 10 Proj B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się 
planowania doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) 
oraz pisania protokołów naukowych. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U17 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka środowiskowa  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semestr. Na zajęciach 
student poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. 
Uczy się prawidłowo stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane 
w ochronie przyrody. W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu 
oraz uczy się sposobów identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 

Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle 
biogeochemiczne. 2. Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których 
metale ciężkie i kolorowe odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy 
zdolne do przetwarzania związków metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. 
Procesy biohydrometalurgiczne prowadzone na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości 
usuwania metali ciężkich z osadów czynnych w oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości 
produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich 
strategie metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z 
siarczków w warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali 
laboratoryjnej. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 

Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt. Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii 
fototroficznych oraz bakterie fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze 
współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach 
są stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z 
wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych 
wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin pisemny B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i 
transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami 
teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione 
zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania 
nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
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S2_U03 
S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u 
ludzi w oparciu o modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności 
turystycznej i migracyjnej ludzi będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także 
zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te 
zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami 
parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i zajęć w oparciu o 
nauczanie via Internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego 
analizowania sytuacji epidemiologicznej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Molekularne podstawy 
bakteryjnej patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i 
mechanizmów zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych 
procesów. Omówione będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym 
uwzględnieniem współczesnych globalnych analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska 
horyzontalnego transferu genów warunkujące pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o 
nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi 
technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów 
genetycznych. II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji 
insercyjnych i transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów 
pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja 
plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji 
plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w 
komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii 
kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. 
X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z 
technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
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K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Technologie stosowane w 
ochronie środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. 
Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania 
ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach 
odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. 
Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia środowiska  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące  
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna 
- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
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S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia molekularna  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej 
obejmującej takie zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie 
ekspresji informacji genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz 
organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w 
pracy eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 



167 

 

S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie wirusów w 
biotechnologii i medycynie  

X 
(30) 

       30 2 inne 
(prezentacja ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych 
wirusów oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. 
Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów 
wirusowych w technikach biologii molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników 
antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia 
wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w 
budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w 
oparciu o wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, 
biotechnologii, medycynie lub innej dziedzinie. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej puli 
przedmiotów Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        60 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
- Inne (należy podać jakie) 
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5. 3.Semestr dla specjalności: Mikrobiologia stosowana 
5. 3. 3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

 –  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Perspektywy 
współczesnej biologii 
i biotechnologii 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biotechnologia to szybko rozwijającą się dyscyplina naukowa znajdującą szerokie zastosowanie w przemyśle, 
rolnictwie  
i medycynie. Na biotechnologię składają się wszelkie manipulacje żywymi organizmami: mikroorganizmami, roślinami i 
zwierzętami, jako systemami biologicznymi, prowadzące do osiągnięcia określonych korzyści. Wykład prezentuje 
najważniejsze osiągnięcia oraz perspektywy badań we współczesnej biotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 
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Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz 
przygotowuje pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
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S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
(DO WYBORU) 

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia składają się z 30 godz. wykładu i 60 godzinnych ćwiczeń trwających przez cały semest. Na zajęciach student 
poznaje nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska. Uczy się 
prawidłowo stosować terminologię oraz metody, i urządzenia badawczo-pomiarowe, wykorzystywane w ochronie 
przyrody.  
W szczególności poznaje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz uczy się sposobów 
identyfikowania przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_K03 
S1_K04 
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Biohydrometalurgia  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Treść wykładu: 1. Występowanie metali w przyrodzie (a) typy rud i ich pochodzenie, (b) cykle biogeochemiczne. 2. 
Mechanizmy biologicznej absorpcji i kumulacji metali. 3. Procesy przemysłowe, w których metale ciężkie i kolorowe 
odprowadzane są do środowiska - problemy skażenia środowiska. 4. Organizmy zdolne do przetwarzania związków 
metali. 5. Biologiczne ługowanie metali przy pomocy mikroorganizmów. 6. Procesy biohydrometalurgiczne 
prowadzone na skalę przemysłową (technologie, ekonomia). 7. Możliwości usuwania metali ciężkich z osadów 
czynnych w oczyszczalniach ścieków i związane z tym możliwości produkcji naturalnych nawozów mineralnych. 

Treść ćwiczeń: 1. Mikroorganizmy zdolne do utleniania zredukowanych nieorganicznych związków siarki, ich strategie 
metaboliczne oraz ocena przydatności w procesach biotechnologicznych. 2. Ługowanie miedzi z siarczków w 
warunkach kwaśnych i alkalicznych. 3. Techniki stosowane w biohydrometalurgii w skali laboratoryjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_K01 
S1_K02 
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Biologia bakterii 
fototroficznych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot „Biologia bakterii fototroficznych” obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodności, ewolucji, budowy, 
występowania i roli bakterii fototroficznych w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. 
Omówieni będą przedstawiciele różnych grup taksonomicznych i ekologicznych bakterii fototroficznych oraz bakterie 
fototroficzne tworzące toksyczne i nietoksyczne zakwity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
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Enzymologia II      X 
(90) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi 
metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne 
typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod 
spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K04 

Genomika i 
transkryptomika  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 egzamin 
pisemny 

B nauki biologiczne 



176 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu 
(na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, 
stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne 
zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji. 
Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają 
eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej 
generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy 
danych genomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_K01 

Modele laboratoryjne 
diagnostyki 
parazytologicznej  

    X 
(90) 

   90 6 T B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i u ludzi w oparciu o 
modele laboratoryjne. W obecnych warunkach klimatycznych oraz wzmożonej aktywności turystycznej i migracyjnej ludzi 
będziemy obserwować wzrost zarażeń różnymi patogenami, także zawleczonymi. Potrzebne będą zatem tanie i specyficzne 
narzędzia diagnostyczne. Studenci realizując te zajęcia poznają gatunki chorobotwórcze oraz zapoznają się z zasadami 
identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi. Realizacja części programu i 
zajęć w oparciu o nauczanie via internet, pozwoli zapoznać studentów z istniejącymi bazami danych biologicznych, 
molekularnych, diagnostycznych i medycznych oraz posługiwania się nimi, co jest niezbędne do krytycznego analizowania 
sytuacji epidemiologicznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Molekularne 
podstawy bakteryjnej 
patogenezy  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej molekularnych mechanizmów patogenezy 
bakteryjnych chorób infekcyjnych. Szczególny nacisk jest położony na zjawiska oddziaływania bakteryjnych 
patogenów z komórkami gospodarza (komórki układu immunologicznego oraz komórki nabłonkowe) i mechanizmów 
zmian w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach eukariotycznych oraz konsekwencji tych procesów. Omówione 
będą także strategie badania mechanizmów patogenezy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych globalnych 
analiz (genomika, transkryptomika i proteomika) oraz zjawiska horyzontalnego transferu genów warunkujące 
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pojawianie się wielu groźnych szczepów bakterii patogennych o nowych właściwościach. Podczas zajęć praktycznych 
studenci zapoznają się z podstawowymi molekularnymi technikami stosowanymi do analizy procesów patogenności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K04 

Ruchome elementy 
genetyczne bakterii  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. 
Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i 
transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy 
integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej 
charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) 
Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. 
Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. 
IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na 
ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Technologie 
stosowane w 
ochronie środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja 
zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. 
Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania 
ścieków. Samooczyszczanie wód. Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach 
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odpadów. Kompostowanie odpadów. Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. 
Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K03 
S1_K04 

Toksykologia 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące:  
 - wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.  
- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna 
- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych  
- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W14 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
K_K01; K_K02; K_K04 
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K_K05 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02 
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 
S1_K04 

Wirusologia 
molekularna  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie 
zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji 
genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.  
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy 
eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U10; K_U11; K_U12; K_U14 
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K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04  
S1_W05 
S1_W06 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zastosowanie 
wirusów w 
biotechnologii i 
medycynie  

X 
(30) 

       30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotycząca możliwości zastosowania całych wirusów 
oraz ich elementów genetycznych w biotechnologii, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Szczególny nacisk 
położony jest na zagadnienia i problemy dotyczące konstrukcji i użycia wektorów wirusowych w technikach biologii 
molekularnej, w terapii genowej i nowotworowej oraz jako czynników antybakteryjnych. Przedstawiane są zasady 
projektowania szczepionek antywirusowych, a także użycia wirusów jako nośników szczepionek. Omawiane są także 
inne zastosowania wirusów np. jako „rusztowanie" w budowie nanomateriałów czy biosensorów. 
Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz zajęć seminaryjnych, na których uczestnicy prezentują referaty, w oparciu o 
wybraną przez siebie literaturę, z zakresu zastosowania wirusów w inżynierii genetycznej, biotechnologii, medycynie 
lub innej dziedzinie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W04; K_W05; K_W14 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_U06; K_U10; K_U15 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02  
S1_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów, 
student jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z obszaru 
nauk humanistycznych 
lub z obszaru nauk 
społecznych za które 
musi uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów ECTS.) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależni
e od 

wybran
ego 

przedm
iotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. 3. Semestr dla specjalności: mikrobiologia stosowana 
5. 3. 4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z angielskojęzycznymi publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą 
magisterską. Przygotowuje angielskojęzyczną prezentację multimedialną. Prezentuje ją ustnie, posługując się językiem 
angielskim na poziomie B2+. Dyskutuje wyniki uzyskane w trakcie realizacji eksperymentalnej części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U02; K_U08; K_U09; K_U18 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje pracę 
dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W12 
K_W07; K_W11 
K_W05; K_W07; K_W08 
K_W06; K_W09; K_W10 
K_W11; K_W13; K_W15 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U13; K_U14 
K_U02; K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02; K_K04 
K_K03; K_K05 
K_K03; K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S3_W01 
S3_W03 
S3_W04 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 
S3_K03 
S3_K04 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 95 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0511 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 ECTS (61,7 %) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

88 ECTS 
 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych NIE DOTYCZY 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 15a 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Chemia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Chemia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych  
i przyrodniczych,  oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych  
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości  
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej 
specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i 
pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną 
pracę badawczą. 

P7S_WG 
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K_W06 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu 
zjawisk  
i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie, oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć, matematyczny 
opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych. 

P7S_WG 

K_W08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod 
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do 
obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 Posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii i 
najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna 
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i 
utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne 
związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób 
odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - 
dokonywać analizy ryzyka). 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i 
etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 



4 

K_U01 Potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste 
procesy biologiczne w chemii i technice. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze 
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań 
teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U06 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności 
chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a 
także przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na 
korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł 
informacji, oraz umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin 
naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 
zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 Potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i 
przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 
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K_U12 Potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UK 
K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w 

języku polskim i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U16 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim 
i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając 
z różnych źródeł.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się 
podstawową literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (na 
poziomie B2+). 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U18 Wzmocnienie umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, 
przywództwa organizacyjnego, wzorców etycznych, zachowań i postaw 
społecznych, świadomości indywidualnej i społecznej  

P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi 
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) 
oraz korzystać z rad ekspertów.  

P7S_KK, P7S_KR,  

K_K02 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową. 

P7S_KK, P7S_KO 
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K_K03 Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach 
realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień 
zaawansowania 

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
przestrzega zasad etyki zawodowej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz 
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i 
niespecjalistów. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. P7S_KK, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Biochemia 
30    30    60 5 EP/WER  B Nauki 

chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poznanie molekularnego podłoża funkcjonowania organizmów żywych poprzez zaznajomienie się ze strukturą związków 
chemicznych, będących ich składnikami, ich przemianami, procesami metabolicznymi oraz rolą w procesach energetycznych. 
Podstawy genetyki i przekazywania informacji genetycznych. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik laboratoryjnych 
i metod pozyskiwania oraz badań materiałów biologicznych, pod kątem informacji biochemicznej.  
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać mechanizmy działania i regulacji aktywności białek i 
enzymów, poznać podstawowe procesy metaboliczne i mechanizmy ich regulacji oraz procesy ekspresji informacji genetycznej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01 
 

 
Chemia jądrowa 

30    30    60 5 EP/WER B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące współczesnej chemii jądrowej od odkrycia promieniotwórczości 
poprzez reakcje jądrowe, efekty oddziaływania promieniowania jądrowego z materią, radiometrię, dozymetrię po metody 
izotopowe stosowane w chemii, biologii, medycynie i w przemyśle. 
W ramach laboratorium studenci zdobywają umiejętności pracy z izotopami promieniotwórczymi i zaznajamiają się  
podstawowymi technikami izotopowymi. Poznają praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_W11, K_U02, K_U08 

Blok przedmiotów kierunkowych # 
 

Nazwa bloku Synteza organiczna 

Łącznie dla bloku         180 18    

Synteza 
organiczna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat planowania syntezy 
organicznej na zaawansowanym poziomie, analizy retrosyntetycznej oraz znajomości tworzenia wiązań węgiel -wodór, węgiel-
węgiel, węgiel – heteroatom. Będzie także zaznajomiony z podstawami chemii supramolekularnej oraz chemia makromolekuł: 
w tym mechanizmami polimeryzacja i klasami polimerów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Strategia syntezy 
organicznej 

30       Pros, 
15 

45 4,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs Strategia Syntezy Organicznej jest wprowadzeniem do zagadnień syntezy organicznej. Obejmuje zagadnienia związane 
z planowaniem i formalnym przeprowadzeniem syntezy złożonych związków organicznych. Wiele z omawianych zagadnień 
stanowi powtórzenie oraz rozwinięcie (pod kątem syntezy organicznej) zagadnień znanych z podstawowego kursu chemii 
organicznej. Kurs składa się z wykładu oraz proseminarium. Wykład podzielony jest na dwie główne części. Część pierwsza 
obejmuje sposoby planowania syntezy organicznej z wykorzystaniem analizy retrosyntetycznej. W części drugiej omówione 
zostaną tradycyjne jak i nowoczesne metody syntezy organicznej. Część proseminaryjna poświęcona zostanie praktycznym 
ćwiczeniom retroanalizy i syntezy nieskomplikowanych związków organicznych jak również przedstawiona zostanie analiza 
retrosyntetyczna i synteza złożonych strukturalnie związków takich jak monocylina czy gracylamina.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Pracownia z 
syntezy 
organicznej 

    105    105 10,5 KP/WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie we współczesne metody syntezy organicznej. Analiza retrosyntetyczna i planowanie kilkuetapowych syntez. 
Wykorzystanie dostępnych baz danych oraz zasobów literaturowych. Praktyczne wykonanie powierzonego zadania 
syntetycznego z analitycznym potwierdzeniem poprawności syntezowanej struktury.  
Studenci otrzymają konkretne zadania (związki) do otrzymania w skali laboratoryjnej. Przeprowadzą gruntowny przegląd 
bieżącej dostępnej literatury oraz baz danych. Na ich podstawie przeprowadzą analizę retrosyntetyczną powierzonego zadania 
oraz wybiorą własną ścieżkę syntetyczną prowadzącą do otrzymania pożądanego produktu. Wybierając odpowiednią drogę 
syntetyczną powinni się kierować danymi dotyczącymi wydajności na poszczególnych etapach otrzymanych konkretnymi 
metodami, a także porównaniem ich stopnia trudności dla poszczególnych metod oraz dostępnością i ceną substratów. 
Szczegółowa analiza tych połączonych danych uświadomi studentów relację pomiędzy wydajnościami uzyskiwanymi podczas 
kolejnych etapów a wydajnością końcową pożądanego produktu w powiązaniu z poniesionymi nakładami. Otrzymywane 
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produkty pośrednie będą analizowane metodami chromatograficznymi oraz standardowymi technikami laboratoryjnymi. 
Struktura produktu końcowego będzie potwierdzana dostępnymi technikami analitycznymi i spektroskopowymi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Chemia biomolekuł 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Współczesne 
techniki 
stosowane w 
biochemii i 
biologii 
molekularnej 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja technik zajmujących się ustalaniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych (głównie DNA, 
RNA i białek), a ich rolą komórkową. Nowoczesne metody wykorzystywane w biochemii m.in. do oczyszczania i rozdzielania. 
Techniki używane w przygotowaniu materiału biologicznego i frakcjonowaniu składników komórek (m.in. dializa, wirowanie, 
zatężanie). Elektroforeza (na nośnikach, w warunkach denaturujących i niedenaturujących, 2D). Chromatografia (m.in. 
jonowymienna, powinowactwa, sączenie molekularne). Metody immunologiczne (m.in. immunobloting, ELISA). Metody 
izotopowe. Sekwencjonowanie białek i kwasów nukleinowych. Analiza restrykcyjna, hybrydyzacja in situ. Klonowanie DNA. 
Mikromacierze DNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 



11 

Chemia 
peptydów i białek 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych ze strukturą i biologiczną aktywnością 
peptydów i białek. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia związane z syntezą peptydów (w roztworze i na nośniku 
polimerowym), syntezą peptydomimetyków i zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów 
biologicznie czynnych. Scharakteryzowane zostaną metody oczyszczania i analizy peptydów, klasyfikacja i rzędowość białek, 
budowa receptorów oraz zastosowanie peptydów i białek w badaniach fizyko-chemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Podstawy chemii 
związków 
naturalnych 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład adresowany jest do tych słuchaczy, którzy pragną zapoznać się z elementami chemii niskocząsteczkowych związków 
naturalnych w jej współczesnym ujęciu. Wykładem objęte będą elementarne zagadnienia pierwotnego i wtórnego metabolizmu 
roślinnego. Poszczególne istotne grupy pochodnych: węglowodany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i prostaglandyny, 
terpenoidy, alkaloidy oraz związki fenolowe, będą systematycznie omówione. Poruszone będą również w ujęciu elementarnym 
zagadnienia współczesnej neurochemii, toksykologii oraz chemii ekosystemów, a także problemy związane ze wzajemnymi 
oddziaływaniami chemicznymi i współzależnościami wśród organizmów żywych. Między innymi omówiona zostanie symbioza 
i antybioza oraz mechanizmy i kanały wymiany informacji chemicznej (związki sygnałowe, feromony, zapachy i aromaty). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Pracownia z 
biochemii 

    45    45 4,5 WER B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia obejmują tematycznie główne grupy związków biologicznie czynnych: białka, enzymy, kwasy nukleinowe, 
węglowodany i tłuszcze oraz wykorzystują różnorodne techniki używane w laboratoriach biochemicznych z zakresu izolowania 
związków ze źródeł naturalnych, badania ich właściwości, analizy jakościowej i oznaczeń ilościowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Synteza 
biomolekuł 

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym. W trakcie pracy 
student wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym lub też takiego, który 
może być wykorzystany do konstrukcji urządzeń stosowanych w medycynie.  
Przed rozpoczęciem zajęć student zostanie poinformowany o przydzielonym mu szlaku syntetycznym prowadzącym do 
określonego produktu. Jego zadaniem będzie zgromadzić odpowiednią literaturę wykorzystując bazy danych. Następnie 
Student we współpracy z prowadzącym zajęcia przygotuje harmonogram prac i przystąpi do syntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Fizykochemia nowych materiałów i nowoczesne techniki pomiarowe 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Praktyczne 
zastosowania 
spektroskopii i 
analiza widm 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z praktycznymi zastosowaniami metod spektroskopii molekularnej (zarówno 
optycznych jak i magnetycznego rezonansu jądrowego) w różnych obszarach nauk, technologii i medycyny. Wykład ma za 
zadanie: przypomnieć i rozszerzyć podstawowe informacje na temat jakościowej i ilościowej analizy widm i przetwarzania 
danych spektralnych, przedstawić wybrane zastosowania spektroskopii molekularnej w identyfikacji związków chemicznych, 
zapoznać studenta z paletą konkretnych problemów z pogranicza analityki klinicznej i środowiskowej, nauk materiałowych, i 
technologii, w których badaniu i rozwiązywaniu zastosowanie znajdują metody spektroskopowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Fizykochemia 
nowych 
materiałów 

30    60    90 9 EP, WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień związanych z badaniem, modyfikowaniem, 
wykorzystaniem, udoskonalaniem i projektowaniem właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniami wybranych klas 
nowych materiałów organicznych i nieorganicznych. Zagadnienia omawiane w czasie wykładu: pojęcie nanomateriałów, ich 
klasyfikacja i podstawowe cechy, metody syntezy i charakterystyka fizykochemiczna nanomateriałów, materiały inspirowane 
strukturami biologicznymi, materiały dwuwymiarowe – struktura, topografia, właściwości, przegląd zastosowań. 
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zapoznanie z podstawami fizycznymi, budową aparatury, metodyką wykonywania 
pomiarów i sposobem interpretacji wyników oraz praktycznymi możliwościami i ograniczeniami nowoczesnych technik 
mikroskopowych i spektroskopowych. Ponadto studenci maja okazję zapoznać się z materiałami ważnymi w nano- i 
biotechnologii czy elektronice oraz uczą się przewidywać teoretycznie właściwości optyczne nowych materiałów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Zaawansowane 
metody 
spektroskopowe 

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać studentów z 
podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm 
pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi spektroskopii 
molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału teoretycznego, lecz 
także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Zaawansowana analiza instrumentalna 

Łącznie dla 
bloku 

        185 19    

Analiza 
instrumentalna   

30    45    75 7,5 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest szczegółowe omówienie stosowanych obecnie nowoczesnych metod instrumentalnych, co obejmuje 
wyjaśnienie podstaw fizyko-chemicznych danej techniki pomiarowej, obszary jej stosowania oraz możliwości i ograniczenia. 
Poza tym przedstawiony będzie sposób postępowania przy wyborze odpowiedniej techniki pomiarowej lub doborze kilku technik 
pomiarowych w zależności od celu analizy.  
Analiza instrumentalna jest przedmiotem poświęconym możliwościom pomiarowym nowoczesnych metod analitycznych z 
wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych, elektrochemicznych połączonych często z uprzednim 
rozdzielaniem chromatograficznym. Metody instrumentalne są szeroko wykorzystywane w laboratoriach chemicznych 
związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy tez badaniami żywności 
Laboratorium poświęcone jest praktycznemu wykorzystaniu omawianych na wykładzie nowoczesnych technik analizy 
instrumentalnej do badania wybranych obiektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Chromatografia 
cieczowa 

20    30    50 5,5 (1 ECTS 
za pracę z e-
learningiem 

EP, KP, T, 
Prez 

B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawami wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Chromatografia jest 
niezwykle cenną w chemii techniką analityczną i preparatywną, umożliwiającą rozdział mieszaniny na poszczególne składniki 
lub frakcje. Znajomość i praktyka warsztatu tej techniki to niezwykle cenna wiedza i umiejętność dla przyszłego chemika, ale 
chromatografia ma także znaczący pływ na szereg innych pokrewnych dyscyplin naukowych. Podczas wykładu omawiane są 
budowa aparatury, podstawowe parametry retencji i ich wpływ na sprawność rozdzielania oraz zastosowanie metod 
chromatograficznych. 
Laboratorium 
Zajęcia podzielone są na dwie części stacjonarną i internetową. W ramach zajęć odbywa się sześć ćwiczeń laboratoryjnych, 
jedna prezentacja artykułu z Journal of chromatography oraz 6 zajęć na kursie e-learningowym. W trakcie zajęć student poznaje 
podstawy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zajęcia stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości prezentowanych 
na wykładzie Chromatografia cieczowa, oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Analityka 
środowiska 

15    45    60 6 EP, KP, T, 
Prez 

B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład 
Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami 
pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania 
próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych 
wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.  
Laboratorium 
Student powinien wykazać się znajomością zasad pobierania próbek środowiskowych oraz umiejętnościami korzystania ze 
znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Chemia nieorganiczna 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Samoorganizacja 
molekularna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student powinien wykazać się znajomością samoorganizacji w roztworze i na powierzchni, metod konstrukcji zorganizowanych 
układów molekularnych o grubości jednej lub kilku warstw, metod badania ich struktury oraz właściwości i zastosowań tych 
układów. Samoorganizacja molekularna stanowi ważne zagadnienie w chemii supramolekularnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Zaawansowana 
chemia 
nieorganiczna 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stwarzają możliwość zapoznania się ze współczesnymi trendami w chemii nieorganicznej, w szczególności metali, w 
tym metali przejściowych, z uwzględnieniem ich zdolności do tworzenia związków koordynacyjnych. Wykład będzie również 
obejmował zagadnienia nieorganicznej chemii materiałów, problematykę tworzenia i właściwości struktur zorganizowanych i 
warstw samoorganizujących się, polimerów nieorganicznych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów o 
określonej funkcjonalności, w tym o właściwościach katalitycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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programu 
studiów 

Elektrochemia z 
elementami 
elektroanalizy 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych elektrochemii. Przedstawia zagadnienia związane z 
redukcją i utlenianiem elektroaktywnych cząsteczek i jonów w różnych warunkach. Eksponuje zachowania użyteczne z punktu 
widzenia analizy chemicznej. Szczególny nacisk położony będzie na sposoby uzyskania dobrej powtarzalności i odtwarzalności 
pomiarów elektrochemicznych. Omówione też będą przełomowe osiągnięcia elektrochemii i najważniejsze osiągnięcia polskich 
elektrochemików. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Chemia 
nieorganiczna  

    75   Pros, 
15 

90 9 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pogłębienie wiadomości dotyczących współczesnych tendencji w chemii nieorganicznej oraz metodologii badań w tej 
dziedzinie. Zaprezentowanie nowoczesnej aparatury i współczesnych metod pomiarowych stosowanych w chemii 
nieorganicznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Nazwa bloku Polimery i biomateriały 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Biopaliwa 15        15 1,5 EP/PS B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać 
wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw 
kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Fizykochemia 
polimerów$$ 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Polimery-charakterystyka i klasyfikacja organicznych polimerów syntetycznych. Podstawowe metody badań polimerów. 
Makrocząsteczka polimeru syntetycznego w przestrzeni, roztworze i w stanie stałym. Podstawowe parametry opisujące materiał 
polimerowy (masa cząsteczkowa, indeks polidyspersyjności, krystaliczność itp.). Mikrostruktura organicznych polimerów 
syntetycznych, związek pomiędzy budową chemiczną polimerów a ich własnościami fizycznymi, chemicznymi i reologicznymi. 
Wpływ metody polimeryzacji na właściwości polimeru. Chemiczne i fizyczne metody modyfikacji właściwości polimerów. 
Matryca polimerowa, napełniacze i kompozycje polimerowe. Przemiana polimeru w tworzywo. Kompozyty polimerowe. Związek 
pomiędzy metodami przetwórstwa a właściwościami fizyko-chemicznymi tworzyw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Fizykochemia 
mikroemulsji $$ 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych,. Omawia właściwości, 
klasyfikację i metody otrzymywania układów zdyspergowanych. Wprowadza pojęcia surfaktanta, co-surfaktanta, emulsji w/o i 
o/w oraz ich fizykochemiczną charakterystykę (w tym zagadnienia struktury i stabilności). Wykład zaznajamia z kinetyczną 
stabilnością koloidów, wprowadza podstawy termodynamiki układów koloidalnych. Zaznajamia z metodami badania układów 
zdyspergowanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Współczesne 
techniki 
stosowane w 
biochemii i 
biologii 
molekularnej 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja technik zajmujących się ustalaniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych (głównie DNA, 
RNA i białek), a ich rolą komórkową. Nowoczesne metody wykorzystywane w biochemii m.in. do oczyszczania i rozdzielania. 
Techniki używane w przygotowaniu materiału biologicznego i frakcjonowaniu składników komórek (m.in. dializa, wirowanie, 
zatężanie). Elektroforeza (na nośnikach, w warunkach denaturujących i niedenaturujących, 2D). Chromatografia (m.in. 
jonowymienna, powinowactwa, sączenie molekularne). Metody immunologiczne (m.in. immunobloting, ELISA). Metody 
izotopowe. Sekwencjonowanie białek i kwasów nukleinowych. Analiza restrykcyjna, hybrydyzacja in situ. Klonowanie DNA. 
Mikromacierze DNA. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Polimery i 
biomateriały  

    75    75 7,5 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Program zajęć obejmuje: teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów i biomateriałów 
oraz wykorzystanie zaawansowanych metod analizy instrumentalnej (chromatografia, spektroskopia i kalorymetria) do analizy 
materiałów i biomateriałów o znaczeniu przemysłowym. Ćwiczenia dotyczą otrzymywania i charakterystyki polimerów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Synteza 
biomolekuł  

    60    60 6 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym. W trakcie pracy 
student wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym lub też takiego, który 
może być wykorzystany do konstrukcji urządzeń stosowanych w medycynie. 
Przed rozpoczęciem zajęć student zostanie poinformowany o przydzielonym mu szlaku syntetycznym prowadzącym do 
określonego produktu. Jego zadaniem będzie zgromadzić odpowiednią literaturę wykorzystując bazy danych. Następnie 
Student we współpracy z prowadzącym zajęcia przygotuje harmonogram prac i przystąpi do syntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Chemia i biologia strukturalna 

Łącznie dla 
bloku 

        180 18    

Nazwa ścieżki Ścieżka BIO$$$ 
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BIO 1: 
Bioinformatyka 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z metodami bioinformatyki operującymi na sekwencjach i strukturach 
biomolekuł. Najważniejsze będą podstawowe zasady bioinformatyki a także najczęściej wykorzystywane bazy danych i 
oprogramowanie Omówiona zostanie rola bioinformatyki w biologii, medycynie, farmakologii, biotechnologii i projektowaniu 
leków. Celem jest zdobycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i 
serwisami internetowymi oraz analizowanie krytyczna ocena wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

BIO 2: 
Struktura 
polimerów i 
biopolimerów - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do 
fizykochemicznego. Celem wykładu jest uzasadnienie, dlaczego biopolimery naturalne: białka i kwasy nukleinowe mają taką a 
nie inną strukturę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

BIO 3: 
Oddziaływanie 
leków z celami 
molekularnymi 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zapoznanie się z trójwymiarowymi strukturami molekularnymi różnych rodzajów kompleksów leków i ich celów molekularnych 
(białka, DNA, RNA) oraz z mechanizmami działania tych leków w różnych chorobach. W ramach wykładu zostanie 
przedstawiona budowa różnych rodzajów kompleksów celów molekularnych z ligandami oraz mechanizmy działania leków na 
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poziomie molekularnym. Istniejąca obecnie znaczna liczba trójwymiarowych struktur tych kompleksów pozwala na szczegółowe 
analizy oddziaływań lek-cel molekularny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa ścieżki Ścieżka CHEM$$$ 

CHEM 1: 
Statystyka i bazy 
danych 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W chemii i naukach przyrodniczych zawsze coś mierzymy lub obliczamy używając, na przykład, metod teoretycznych, dlatego 
jest niezwykle ważne aby nabrać umiejętności statystycznej obróbki danych. Zajęcia te nie wymagają pogłębionej wiedzy 
a'priori z jakiś przedmiotów, natomiast wymagają angażowania się w poszczególne zajęcia. Celem tych zajęć jest dostarczenie 
podstawowych informacji statystycznych oraz przedstawienie podstawowych jednowymiarowych technik statystycznych 
użytecznych w badaniach chemicznych. W miarę możliwości czasowych przedstawione będą także wybrane metody 
wielowymiarowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

CHEM 2: 
Symetria 
cząsteczek i 
kryształów - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ten poświęcony jest głównie podstawom i zastosowaniom teorii grup, w szczególności opisowi symetrii i jej 
zastosowaniom do analizy właściwości cząsteczek i kryształów. Przedstawione będą grupy punktowe i przestrzenne a także 
kolorowe grupy punktowe i przestrzenne oraz teoria reprezentacji oraz jej zastosowania w mechanice kwantowej i 
spektroskopii. Celem wykładu jest pokazanie fundamentalnej roli symetrii w nauce.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

CHEM 3: 
Chemia 
teoretyczna i 
obliczeniowa 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem chemii teoretycznej do rozwiązania najbardziej 
popularnych wśród chemików problemów (geometria cząsteczek, ich własności, widma, parametry reakcji chemicznych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Przedmioty obowiązkowe dla obu ścieżek (BIO i CHEM) 

Modelowanie 
molekularne   

15        15 1,5 EP B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je 
serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu 
mechaniki klasycznej. Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z metodami modelowania molekularnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Eksperymentalne 
metody w 
krystalografii - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi eksperymentalnymi metodami badań krystalograficznych.  
Po przypomnieniu klasycznych metod rentgenowskich - będących swego rodzaju metodami odniesienia - bardziej szczegółowo 
będzie omówiona specyfika rentgenowskich badań związków nieorganicznych i minerałów, modele gęstości elektronowej  
i nowoczesne eksperymentalne metody badań kryształów, krystalografia białek, krystalografia fizyczna oraz specyfika badań 
synchrotronowych włącznie z laserem na swobodne elektrony. Wykład zakończy się omówieniem metod komplementarnych 
do dyfrakcyjnych metod rentgenowskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Oddziaływania 
międzycząsteczk
owe i wstęp do 
termodynamiki 
statystycznej - 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami opisu teoretycznego oddziaływań międzycząsteczkowych z punktu 
widzenia współczesnej chemii kwantowej oraz z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej. Przedstawione są 
rodzaje oddziaływania między cząsteczkami i ich przybliżony modele. Omówione są podstawy zastosowania termodynamiki 
statystycznej do obliczania funkcji termodynamicznych i stałych równowagi reakcji w prostych układach chemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Laboratorium 
chemii i biologii 
radiochemii 
 - 

    90    90 9 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Laboratorium jest częścią bloku, który przeznaczony jest dla szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych zastosowaniami 
metod obliczeniowych w symulowaniu procesów chemicznych i biologicznych (w tym projektowaniu leków) oraz metod 
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eksperymentalnej krystalografii do wyznaczania struktur krystalicznych. Oferowane ćwiczenia ściśle powiązane są z wykładami 
bloku.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Nazwa bloku Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych 

Łącznie dla 
bloku 

        150 17    

Detekcja i 
analiza 
substancji 
promieniotwórcz
ych  
(w tym 
laboratorium 
prowadzone w 
języku 
angielskim)  

45    45    90 11 WER, KP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma za celu zapoznanie studentów z fizyką i chemią procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, 
budową, zasadą działania i własnościami detektorów promieniowania jądrowego. Słuchacze zapoznają się z zasadami 
bezpiecznej pracy z promieniowaniem jonizującym, metodyką prowadzenia pomiarów (m.in. energii, intensywności) 
promieniowania, stosowanymi procedurami kalibracyjnymi, metodami analizy danych i oceny niepewności pomiarowych. 
Zapoznają się ponadto z chemią izotopów, metodami rozdzielania izotopów oraz metodami analizy chemicznej dotyczącymi 
też substancji promieniotwórczych. 
Zajęcia laboratoryjne zaprojektowane są w taki sposób, aby studenci mogli w praktyce zetknąć się z metodami analizy 
substancji promieniotwórczych. Przedstawione będą różnorodne układy do detekcji promieniowania. Oprócz budowy i zasady 
działania detektorów promieniowania studenci będą mieli okazję zapoznać się z metodyką prowadzenia pomiarów, 
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procedurami kalibracyjnymi, metodami obróbki danych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane będą oznaczenia 
aktywności wybranych radionuklidów oraz jakościowa i ilościowa analiza substancji o charakterze radiofarmaceutyków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Spektroskopia 
molekularna z 
elementami 
chemii 
kwantowej - 

30    30    60 6 WER, EP B Nauki 
chemiczne 

 Wykład przeznaczony jest dla studentów zamierzających wykorzystywać metody spektroskopowe i modelowania 
molekularnego w pracy badawczej, niezależnie od specjalizacji. Celem wykładu jest prezentacja podstaw spektroskopii 
molekularnej oraz modelowania kwantowo-mechanicznego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych i 
oscylacyjnych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz 
narzędzi do tego służących. 
Zajęcia laboratoryjne mają za zadanie 
a) przedstawić praktyczne aspekty wykorzystania metod spektroskopowych w chemii, 
b) zapoznać studenta z metodyką pomiarów oraz ich interpretacją. 
Laboratorium składa się z ćwiczeń obejmujących najważniejsze we współczesnej chemii metody spektroskopowe i ich 
zastosowania. Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać 
studentów z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, 
interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi 
spektroskopii molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału 
teoretycznego, lecz także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu 
dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 
## Wybrane przez studenta przedmioty z listy bloków przedmiotów kierunkowych. W trakcie pierwszego semestru studiów student ma 

obowiązek wybrać jeden blok przedmiotów kierunkowych. 
$$ Do wyboru jeden z przedmiotów jako obowiązkowy w ramach bloku 
$$$ Do wyboru jedna ze ścieżek, obejmująca trzy przedmioty obowiązkowe w ramach bloku 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 
5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1540 
 
#  Przedmioty do wyboru (semestr pierwszy) 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część pierwsza, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 1: warsztaty 30 godz. + laboratorium 15 godz. 3 ECTS 
(II) zasady pracy w laboratorium chemicznym 15 godz. 1 ECTS 
(III) pedagogika cześć 1 - 30 godz. 2 ECTS 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wykład 
specjalizacyjny 1 
* 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11 

Wykład 
specjalizacyjny 2* 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  
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Wykład 
monograficzny 
1** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Wykład 
monograficzny 
2** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim)  
– Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przygotowują ustną prezentację 
związaną z potencjalną tematyką ich pracy magisterskiej. Przygotowana prezentacja jest przedstawiana publicznie w czasie 
zajęć, po czym odbywa się dyskusja. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. 
Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna – 
Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, 
które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia 
wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), 
mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów 
przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), 
chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i 
szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport 
dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) – 
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przygotowanie prezentacji ustnej, która obejmuje aktualizację badań studentów i przeglądy literatury. Poznanie konwencji 
IUPAC dla nomenklatury chemicznej. Nacisk kładziony jest również na właściwe posługiwanie się językiem angielskim w 
trakcie formalnych prezentacji. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania 
prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie 
biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna -  
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii organicznej i Technologii chemicznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Program zajęć obejmuje nowoczesne metody syntezy związków organicznych oraz zaznajomienie ze współczesnymi 
technikami badawczymi i analitycznymi wykorzystywanymi w chemii organicznej i technologii chemicznej, takimi jak: 
chromatografia, spektrofotometria, polarymetria, elektroforeza, kalorymetria przepływowa i analiza termiczna do 
charakterystyki, analizy i izolacji otrzymanych związków. Zajęcia uczą także wykorzystanie technik komputerowych do 
wspomagania prac badawczych, modelowanie oraz korzystania z chemiczne bazy danych i opracowania uzyskanych 
wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Teoretyczna i 
Strukturalna## 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii 
wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). 
Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony 
tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego i 
specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość). Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz 
danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i 
przeglądów literatury 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna - 
Chemia 
Teoretyczna i 
Strukturalna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności chemii teoretycznej i strukturalnej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Korzystanie z bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych chemii teoretycznej. Opanowanie umiejętności 
zastosowania najważniejszych technik obliczeniowych chemii kwantowej i termodynamiki do rozwiązywania konkretnych 
problemów chemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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Chemia Fizyczna 
i Radiochemia ## 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przygotowanie wystąpień słownych i prezentacja wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ze szczególnym 
akcentem na poprawne stosowanie zasad nomenklatury, unikanie wyrażeń żargonowych oraz czystość językową. 
Opracowane przez studentów przeglądy bieżącej literatury chemicznej mogą stanowić podstawę części literaturowej 
przyszłej pracy magisterskiej. 
Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym 
prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności 
niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna - 
Chemia Fizyczna 
i Radiochemia ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Fizycznej i Radiochemii przed przygotowaniem 
pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych 
Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki i 
chemii plazmy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Podstawy 
zarządzania 
zasobami 
własności 
intelektualnej 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień: 
- prawo, źródła prawa, pojęcie własności intelektualnej (WI)  
- przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony WI 
- prawo autorskie i prawa pokrewne - definicje, postępowanie 
- znak towarowy 
- patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy 
- ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI 
- elementy zarządzania prawami WI, regulacje uniwersyteckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_U14, K_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  
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* Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów specjalizacyjnych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim)) 

** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim) 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

## Student ma obowiązek zrealizować przedmioty zgodne z wybraną przez niego specjalizacją. 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1540 
 
 
* Wykłady specjalizacyjne (wszystkie po 30 godz. 3 ECTS) 

1. Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek 
2. Spektroskopia i mikroskopia nanomateriałów i obiektów biologicznych 
3. Energia i jej uzyskiwanie w XXI wieku  
4. Elektrochemia stosowana  
5. Zastosowanie spektroskopii multijądrowego rezonansu magnetycznego w analizie chemicznej  
6. Metody optymalizacji w chemii  
7. Biospektroskopia 
8. Biotermodynamika 
9. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas 
10. Fizykochemiczne podstawy stosowania metod izotopowych 
11. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii 
12. Chemia związków heterocyklicznych 
13. Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie 
14. Analiza śladowa zanieczyszczeń organicznych w środowisku 
15. Badanie specjacji w próbkach naturalnych  
16. Bioelektrochemia 
17. Chemia bioanalityczna 
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18. Sensory elektrochemiczne: koncepcje i zastosowania 
19. Mechanizmy i kinetyka polireakcji 
20. Wolne rodniki w chemii i biochemii 
21. Symulacja komputerowa polimerów i biopolimerów  
22. Teoria związków pi-elektronowych 
23. Teoria struktury elektronowej molekuł 
24. Wstęp do teorii reakcji chemicznych 
25. Wyzwania współczesnej krystalografii 
26. Challenges of Modern Crystallography 

 
 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 
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#  Przedmioty do wyboru (semestr drugi) 
 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Dydaktyka chemii część druga, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 2: warsztaty 30 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
(II) psychologia konserwatorium dla nauczycieli 30 godz. 2 ECTS 
(III) pedagogika cześć 2 – wykład 15 godz. + ćwiczenia 30 godz. 4 ECTS 
(IV) praktyki pedagogiczne szkolne SP 60 godz. 3 ECTS 
(V) praktyki pedagogiczne dla chemii 15 godz. 1 ECTS  
(VI) psychologia ćwiczenia 45 godz. 4 ECTS   
(VII) Emisja głosu i technika mowy – ćwiczenia 30 godz. 2 ECTS - Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne (pkt. 4.IV) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie I 

15  15      30 1 Prez. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

 

Pracownia 
magisterska I 

    360    360 22 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *   Nauki 
chemiczne 

 
& Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca.  
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 



41 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1540 
#  Przedmioty do wyboru dla studentów studiów drugiego stopnia (semestr trzeci) 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część trzecia, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 3: warsztaty 15 godz. 1 ECTS + egzamin z dydaktyki chemii 1 ECTS 
(II) Multimedia w nauczaniu – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 
(III) praktyki pedagogiczne w liceum 60 godz. 2.5 ECTS 
(IV) praktyki psychologiczne dla chemii – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki pedagogiczne w szkole średniej (pkt. 8.III) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia 
można uzyskać 6 ECTS 

** Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Analiza widm 
2. Grafen 
3. Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej 
4. Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej 
5. Bioczujniki 
6. Metody elektroanalityczne w chemii materiałów 
7. Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie 
8. Technologia tworzyw sztucznych 
9. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów 
10. Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych  
11. Teoria struktury elektronowej cząsteczek o znaczeniu biologicznym 
12. Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni  
13. Wstęp do nanotechnologii 
14. Efekty oddziaływań międzymolekularnych  w widmach NMR. K 
15. Praktyczne zastosowania spektroskopii Ramana 
16. Mikrofale w syntezie organicznej 
17. Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie II 

30        30 3 Prez  Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych prac 
magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U08, K_U17, K_K05, K_K06 

Pracownia 
magisterska II 

    360    360 24 
 

Proj B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_U04, K_U08, K_U17 
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Wykład 
monograficzny &** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny nauk 
społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *  B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 

& Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca 
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$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1540 
 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 

 



45 

#  Przedmioty do wyboru (semestr czwarty) 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
5. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
6. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
7. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) - maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS  

 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Pros - proseminarium 
– Inne (należy podać jakie)  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Prez – prezentacja 
– K- kolokwium pisemne  
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 

– PS – praca semestralna 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki chemiczne 92-94 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0531 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 110 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110,5-112,5   

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja: (nieobowiązkowa)  Uprawnienia pedagogiczne 
Na kierunku Chemia 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma studia stacjonarne 
Rok studiów pierwszy 
Semestr pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 1 - 
laboratorium 

    15    15 1 T, R 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 1 - laboratorium   

Student nabędzie umiejętności wykonywania szkolnych doświadczeń chemicznych, wykorzystywania ich w 
procesie nauczania chemii w szkole oraz umiejętność kierowania pracą laboratoryjną uczniów. 

Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

Student uzyskuje umiejętność planowania oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej i liceum oraz popularyzowania wiedzy chemicznej wśród dzieci 
i młodzieży. 
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Pedagogika dla Chemii - cz. 1 
 30       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 1 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i 
aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii; 

Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

    15    15 1 R 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

Studenci zapoznają się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 2 - 
laboratorium 

    30    30 2 T, R, Dośw.  

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 2 - laboratorium   

Kontynuacja programu laboratorium rozpoczętego w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii 1. 
Student nabędzie umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego wykonywania eksperymentów 
chemicznych wykorzystywanych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole i na szkolnych 
kołach przedmiotowych. 

Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 1. 
Student uzyskuje umiejętność planowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w liceum. 
Dowiaduje się, jak pracować z uczniem zdolnym i jak przygotować ucznia do matury. 

Pedagogika dla Chemii - cz. 2 
15 30       45 4 EP 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 2 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
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kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i 
aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii. 

Psychologia - konwersatorium 
dla nauczycieli 

 30       30 2 T,  Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia - konwersatorium dla 
nauczycieli 

Zajęcia są adresowane do studentów Wydziału Chemii starających się o uprawnienia do nauczania chemii 
w szkole. Celem konwersatorium jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, wiedzy, 
którą słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Praktyki szkolne 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki szkolne 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
- zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej (poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, dokumentacji); 
- obserwowanie (uczniów i ich potrzeb, interakcji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń, lekcji 
i zajęć pozalekcyjnych); 
- pełnienie roli opiekuna-wychowawcy (prowadzenie działań edukacyjnych, w tym zajęć wychowawczych) 
- prowadzenie dokumentacji praktyk; 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 
- ewaluację prowadzonych działań. 
Celem przedmiotu jest także doskonalenie umiejętności dydaktycznych i chemicznych poprzez: 
- przeprowadzanie lekcji chemii; 
- pisanie konspektów lekcji; 
- formułowanie celów nauczania; 
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących uczniów; 
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# Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 
 
 
 
 
 

- opracowywanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych; 
- przygotowywanie i bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych i ich opisywanie na 
odpowiednim poziomie szczegółowości; 
- kontrolowanie wiedzy ucznia (kontrola ustna i pisemna). 

Praktyki pedagogiczne dla 
Chemii 

       15 15 1 T/EP/Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki pedagogiczne dla Chemii 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji; zapewnienie 
możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie; kształtowanie umiejętności 
refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy 
szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 

Psychologia dla nauczycieli 
   45     45 4 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia dla nauczycieli 

Celem zajęć jest utrwalenie, ćwiczenie umiejętności oraz praktyczne zastosowanie zagadnień z zakresu 
psychologii omówionych na zajęciach Psychologia – konwersatorium dla nauczycieli,  wiedzy, którą 
słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Emisja głosu i technika mowy# 
     30   30 2 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Emisja głosu i technika mowy 

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają 
na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i 
wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 
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Rok studiów drugi  
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

     15   15 1 Proj/T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 2. 
Student poznaje zasady oceniania egzaminów maturalnych. 

Dydaktyka chemii 3 - egzamin 
         1 EU/Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

Sprawdzane są wiedza i umiejętności studenta nabyte na warsztatach metodycznych, zajęciach 
laboratoryjnych oraz podczas praktyk w szkole. 

Multimedia w nauczaniu 
     15   15 1 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Multimedia w nauczaniu 

Student poznaje zasady i potrafi wykorzystać różnorodne środki dydaktyczne na lekcjach chemii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 33 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 480 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Prakt - Praktyki 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Prez. - prezentacja 
– R – raport/opis doświadczeń zgodnie z 

wymaganiami dydaktycznymi 
– Dośw. – przeprowadzenie pokazów 

doświadczeń chemicznych przewidzianych 
w programie szkolnym 

– PL – przeprowadzenie zajęć/warsztatów 
w szkole 

 

Praktyki pedagogiczne - liceum 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki pedagogiczne - liceum 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dalsze doskonalenie umiejętności dydaktycznych i 
chemicznych. 

Praktyki psychologiczne dla 
chemii 

       15 15 1 Proj, R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki psychologiczne dla chemii 

Przedmiotem praktyk jest nabycie przez studenta umiejętności obserwacji oraz formułowania opinii/hipotez 
w formie pisemnej na temat klasy szkolnej jako grupy oraz poszczególnych jej uczniów. 
W ramach praktyk studenci przeprowadzają zajęcie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Załącznik nr 15b 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Chemistry 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia  
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Chemistry 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 chemię na poziomie zaawansowanym i rozumie miejsce chemii w 
systemie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej znaczenie dla rozwoju 
ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych  
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości  
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 pogłębione pojęcia w zakresie wybranej specjalizacji chemicznej 
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla 
tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą. 

P7S_WG 

K_W06 pogłębione pojęcia w zakresie zaawansowanej matematyki niezbędne 
do ilościowego opisu zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla 
danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 
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K_W07 matematyczny opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych, 
który potrafi samodzielnie wytłumaczyć. 

P7S_WG 

K_W08 zaawansowane techniki z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla 
danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń 
symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 aktualne kierunki rozwoju chemii i najnowsze odkrycia naukowe w danej 
specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 zasady BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania 
z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Zna 
zasady BHP pozwalające na samodzielną pracę w laboratorium 
chemicznym i ocenę związanego z nią ryzyka oraz zna podstawowe 
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym. 

P7S_WG 

K_W13 uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i 
dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 
 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste procesy 
biologiczne w chemii i technologii. 

P7S_UW 

K_U02 analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 
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K_U03 zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze  
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 samodzielnie planować i wykonywać zaawansowane doświadczenia  
w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 samodzielnie planować i wykonywać badania teoretyczne w ramach 
swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U06 w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie 
obliczeń w ramach swojej specjalności chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także 
przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych 
oraz innych źródłach informacji oraz umiejętnie ocenić rzetelność 
pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych, a 
także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 
zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, 
oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 
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K_U14 korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UU 

K_U15 przygotować prace pisemne w języku polskim i angielskim, na tematy 
dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW 

K_U16 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim, na tematy 
dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do 
posługiwania się literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych 
(na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego). 

P7S_UK 

K_U18 skutecznie komunikować się w zakresie chemii ze specjalistami i 
niespecjalistami. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w 
niej różne role w tym kierownicze.  

P7S_UK, P7S_UO, P7S_KK 

K_U19 samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego 
kształcenia. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji 
w literaturze, także obcojęzycznej. 

P7S_KK, P7S_UU,  

K_K02 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania. 

P7S_UO, P7S_KK, P7S_KR 

K_K03 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z wykonywaniem 
zawodu dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, 
organizacyjnej oraz etycznej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i 
popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy ze 
świadomością zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z 
niezweryfikowanych źródeł, w tym z internetu. 

P7S_KK, P7S_UU 
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K_K05 świadomej odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji. 

P7S_KK,  
P7S_KR, P7S_UW 

K_K06 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego. 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO 
 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

3.  Specjalności na kierunku studiów:  
4. Semestr dla kierunku 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Theoretical 
Chemistry A# #   

30    30    60 5 EP, WER, KP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu   

Theoretical Chemistry A  
Lecture 
Presentation of basic knowledge about computational methods of quantum chemistry and statistical thermodynamics. 
Information about the scope of applicability and expected accuracy of these methods in solving problems of structural chemistry, 
spectroscopy, thermochemistry, and theory of chemical reactivity. 
The objective of this course is: 
a) systematic presentation of knowledge necessary for informed application of theoretical methods in chemistry 
b) making the student acquainted with basic theoretical  
methods of describing the electronic structure of molecules  
c) making the student acquainted with basic ideas of statistical thermodynamics and its applications in chemistry 
Laboratory  
Gaining better understanding of the concepts presented in the lecture Theoretical Chemistry A. Usage of standard computer 
codes of quantum chemistry for a description of selected chemical phenomena. After completing this course a student should 
have basic skills of a usage of standard quantum chemistry codes and to understand the possibilities of its utilization for 
solving selected chemical and physicochemical problems. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W06, K_W07, K_W08,K_W09 
K_U05, K_U06, K_U17 
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Quantum  
Chemistry B# #   

30  30 15     75 6,5 T, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu   

Quantum Chemistry B 
The purpose: learning the quantum theory of atoms and molecules, and basics of molecular spectroscopy. 
The course consists of lectures and proseminars, and the computer laboratory (separately graded).  
The outcomes of the lecture: 
1. Understanding the fundamental theory of the microworld: the quantum mechanics. 
2. Learning the quantum description of the basic components of the matter that surrounds us: electrons, atomic nuclei, and 
the (quantized) electromagnetic field. 
3. Understanding the structure of atoms and molecules, and learning their descriptions within the quantum chemistry. 
4. Learning certain aspects of the chemical reactivity of molecules. Understanding the interactions of molecules with the 
electromagnetic field. 
The computer laboratory: 
Learning more details of the basic models of quantum chemistry: the theory and practice of quantum-chemical computations. 
The outcomes of the laboratory: 
1. Extending the lecture knowledge. 
2. Acquiring and developing the skills of problem solving 
in quantum mechanics and quantum chemistry. 
3. Problem solving by using some computer tools for the symbolic manipulation of mathematical expressions. 
4. Practicing the basic computational techniques of quantum chemistry. 
5. Learning how the computed results may provide the chemist with the useful information about some properties of atoms 
and molecules. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W06, K_W07, K_W08,K_W09 
K_U05, K_U06, K_U17 

Environmental/ 
Instrumental 
Analysis # #   

15    45    45 4,5 
 

EP, WER, Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Instrumental Analysis 
Instrumental Analytical Chemistry is devoted to the analytical performance of modern measurements methods and procedures. 
Various instrumental techniques are described, spectrometry, electrochemistry also coupled with chromatographic separation. 
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Instrumental analytical techniques are of importance in chemistry laboratory for industry, clinical, environmental as well as food 
analysis 
The aim of the lecture is in-deep discussion of several instrumental analytical techniques, namely the physico-chemical 
principles as well as the range of specific applications and limitations. The criteria of selection the techniques as well as how 
to build a scenario for the use of few analytical techniques to be fit for purpose will be discussed. The laboratory is dedicated 
to the practical use of discussed lectures concerning modern instrumental analysis techniques in research of selected objects. 
 
Environmental analysis  
Lecture 
Student achieve the knowledge of necessities and methodology of investigation methods of the environment, and of sampling 
methods of environmental samples, their sampling and preparation for analytical research. Student also learn specific 
conditions of trace analysis laboratory and sources of errors, about the critical approach to analytical results. Students achieve 
the ability to plan research. 
Laboratory 
Students achieve the knowledge of investigation methods of the environment, and of sampling methods of environmental 
samples, their preparation for analytical research. Students also learn specific conditions of trace analysis laboratory and the 
critical approach to analytical results. They are aware of the requirements for sampling of environmental materials according 
to the standards and are skillful to design the analytical scheme of the environmental samples monitoring; to select appropriate 
chemical measurements procedure (fit-for purpose) according to validation data; able to evaluate the analytical results and 
compare with respective norms. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Biochemistry 
30    30    60 5 EP, WER B Nauki 

chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
 

Understanding the molecular basis of functioning of living organisms by familiarizing themselves with the structure of chemical 
compounds, their components, their transformations, metabolic processes and role in energy processes. Basics of genetics 
and transmission of genetic information. Acquiring knowledge and skills in the field of laboratory techniques and methods of 
obtaining and testing biological materials for biochemical information. 
After completing the course in this subject, the student should know the mechanisms of action and regulation of protein and 
enzyme activity, learn the basic metabolic processes and mechanisms of their regulation and the processes of expression of 
genetic information 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W12, K_W15 
K_U01, K_U10 
 

Nuclear 
Chemistry 

30    30    60 5 EP B Nauki  
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The lecture presents the issues of modern nuclear chemistry from the discovery of radioactivity through nuclear reactions, the 
effects of nuclear radiation interaction with matter, radiometry, dosimetry to the isotopic methods used in chemistry, biology, 
medicine and industry. 
As part of the laboratory, students acquire skills in working with radioactive isotopes and become familiar with basic isotopic 
techniques. They learn about the practical application of isotopes in selected areas of chemistry. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U02, K_U08, K_U10 

Crystallography 
A# #   

10    20    30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Crystallography 
B# #   

30   45     75 7,5 
 

EP, WER, Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Crystallograph
y A/B 

Crystallography A  
The aim of the lecture is to present the information that will allow students to use and understand scientific literature on the 
structures of small molecules determined by X-ray diffraction. The basic information about the structure of crystals, symmetry 
and its properties, properties of X-rays and diffraction theories are presented  
The aim of the laboratory in crystallography A is to familiarize students with X-ray structural analysis and sample preparation 
methods. Students learn about both the equipment and software used in the crystallographic laboratory. Interpretation of the 
crystal and molecular structure based on crystallographic databases. Analysis of obtained data and analysis of structural data 
based on crystallographic databases is also practiced.  
Crystallography B  
The content of the lecture is correlated with the content of the tutorials. The lecture outcomes are understanding the role and 
significance of crystallography in modern science, understanding different varieties of symmetry, and their use to describe the 
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structure of crystals and molecules, practical understanding of geometric crystallography, and familiarization with the basic 
ideas of X-ray structural analysis. 
Tutorials are devoted to solving tasks related to the topics discussed in the lecture on Crystallography B. Practical application 
of basic ideas of crystallography, understanding different types of symmetry, and their application to the description of the 
structure of crystals and molecules, practical understanding of point and spatial groups and geometric crystallography. 
Acquainting with the basic ideas of X-ray crystallography and the X-ray analysis of structural analysis.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Crystallography A  
K_W10, K_W11 
K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17 
Crystallography B 
K_W04, K_W10 
K_U04, K_U08, K_U16 

Directional Course #  

Physical 
Chemistry 
of New 
Materials # 

    60    60 4 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Laboratory exercises include familiarization with physical fundamentals, construction of apparatus, measurement methodology 
and interpretation of results as well as practical possibilities and limitations of modern microscopic and spectroscopic 
techniques. In addition, students have the opportunity to familiarize themselves with materials important in nano- and 
biotechnology or electronics and learn to predict the theoretical properties of new materials in theory. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U18 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 
 

Theoretical 
Chemistry  
- Laboratory # 

    60    60 4 T, WER, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The student will perform calculations on selected topics using a quantum-chemical program and interpret the results. The 
student will know the theoretical tools to model electron structure and dynamics of nuclei in molecules, as well as the 
applicability and accuracy of these tools in applications to various types of molecules and the applicability and accuracy of 
these tools in applications to various types of molecules. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U18 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 
 

Organic 
Synthesis  
- Laboratory # 

    60    60 4 WER B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Students are provided with the structure and/or name of the target compound and are obliged to find experimental procedures 
in the available chemical literature. Using computerized chemical databases e.g. Beilstein is strongly encouraged. Proposed 
syntheses are at least three stage and allows students to learn about relationship between chemical yield of the single stage 
and final yield of the synthesis. Students improve their skills in work under anhydrous conditions, diminished pressure and 
separation of compound by column chromatography. Modern spectroscopy methods are used for the elucidation of the 
structure of synthesized compounds. The selection of the target compound is based on the actual research conducted at the 
Faculty of Chemistry. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W12, K_W15 
K_U04, K_U08, K_U10 
K_K07 

Enviromental 
Analysis # 

30    60    90 6 WER, EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Student achieve the knowledge of necessities and methodology of investigation methods of the environment, and of sampling 
methods of environmental samples, their sampling and preparation for analytical research. Student also learn specific 
conditions of trace analysis laboratory and sources of errors, also about the critical approach to analytical results. Students 
should achieve the ability to plan research. Students are aware on the requirements in sampling of environmental materials 
according to the standards. Students are skillful to design the analytical scheme of the environmental samples monitoring; to 
select appropriate chemical measurements procedure (fit-for purpose) according to validation data; to evaluate the analytical 
results and compare with respective norms. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 

 

# #  Obligatory courses for people at the undergraduate level that did not pass such course in the proper thematic size and hours. Student can 
choose particular course at the primary (A) or advanced (level B) level 

# The Student is required to select one Directional Course related to the chosen specialization. 
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1325 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Specialization 
Lecture no.1* 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Dependent on particular course 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Specialization 
Lecture no.2* 

30        30 3 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 
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Monographic 
Lecture no.1** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Monographic 
Lecture no.2** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Specialization 
Seminar -
Inorganic and 
Analytical 
Chemistry # 
 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Introduction to advanced methods and instrumentation for modern chemical analysis by preparation of presentation of 
literature introduction to the subject of diploma research. Each M.Sc. student is obliged to prepare an oral presentation under 
guidance of supervisor of M.Sc. diploma work. Prepared presentation should include principles of analytical methods which 
will be employed in diploma research, description of state-of -the-art of particular subject based on current scientific literature 
and detailed plan of research to be carried out. The prepared talk is presented and discussed in the meeting of all diplomats 
form Division of Inorganic and Analytical Chemistry. 
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The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 
 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I -
Inorganic and 
Analytical 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

During this practical course the student gain knowledge about theoretical basis and practical use of the modern analytical 
methods, including electron microscopy, spectroscope, electrochemistry and chromatography. The student will be able to 
perform validation and estimation of uncertainty of measurement of analytical methods, will be able to prepare a concise report 
on measurement methods and analysis of experimental results obtained during the exercise. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar - 
Theoretical and 
Structural 
Chemistry # 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Oral presentations (about 60 min each) pertaining basic concepts of theoretical chemistry or crystallography, chosen from a 
list or added to the list by the student (the latter possibility needs the approval of professor). The students learn how to plan 
logical structure of their lecture and how to deliver the presentation. They are expected to defend the theses of their 
presentation, and learn how to participate in scientific discussion. The quality of the presentation is analyzed by professor, 
also by other students (pros and contras, how to improve things in the future.  
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
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and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I -
Theoretical and 
Structural 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Using more advanced computational chemistry techniques. Mastering the ability to apply the most important computational 
techniques of quantum chemistry and thermodynamics to solve specific chemical problems. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar- 
Physical and 
Nuclear 
Chemistry # 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Preparation of oral talks designed for the presentation of own research results or the reviews of chemical literature: precision 
of measurements, correct chemical nomenclature and the purity of Polish language will be especially controlled and demanded. 
Chemical articles collected by students from literature will be helpful for the preparation of Master of Science (M.Sc.) 
dissertations.  
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Laboratory I- 
Physical and 
Nuclear 
Chemistry # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Extension and enlargement of students’ knowledge in Physical and Nuclear Chemistry 
before the preparation of M.Sc. dissertation. Gaining abilities to fulfill the given objective of master dissertation. 
This course consists of selected experimental and theoretical exercises connected with the scientific program developed in 
the research laboratories inside the Teaching Division of Physical and Nuclear Chemistry. It includes four main subjects: 
electrochemistry, molecular spectroscopy, thermodynamic and chemistry of plasma.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization 
Seminar- 
Organic 
Chemistry and 
Chemical 
Technology# 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

The preparation of oral presentation, which includes student research update and literature reviews. The learning of IUPAC 
convention for chemical nomenclature. The emphasis is also put on the proper use of English language in the course of 
formal presentations. 
The aim of this seminar is to gain the knowledge and skills necessary for preparing oral presentations, including presentation 
and elaboration of experimental results and the literature data. Acquisition of proficiency and skills necessary for the oral 
presentations of own research results and literature reviews. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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programu 
studiów 

Specialization 
Laboratory I - 
Organic 
Chemistry and 
Chemical 
Technology # 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Extension and enlargement of students’ knowledge in Organic Chemistry and Chemical Technology 
before the preparation of M.Sc. dissertation. Gaining abilities to fulfill the given objective of master dissertation. 
 
The completion of experiments that include the elucidation of organic and enzymatic reaction mechanisms, redox reactions, 
synthesis of organic compounds (asymmetric, enzymatic, electrochemical, microwave), use of chromatographic and 
electrophoresis technique. Computer-assisted data processing and preparation of oral presentations.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Introduction to 
intellectual 
property 
management 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

During the lecture, the following issues will be discussed: 
- definition of law, sources of law, intellectual property (IP). 
- review of legal acts regarding the protection of IP 
- copyright and related rights - definitions, procedures, protection 
- trademark - definitions, procedures, protection 
- the patent, design - definitions, procedures, protection 
- competition law and consumer protection law - definitions, procedures, protection 
- IP management at University of Warsaw 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U14, K_K03 
K_K06 

Electives *** 
*   * *    * *   Nauki chemiczne 

General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 

 
*Elective courses selected by the student (from the list of specialization lectures available in English given below; updated each academic year). 
**Elective courses selected by the student (from the list of monographic lectures available in English given below, updated each academic year). 
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 

of electives. 
# The Student is required to select courses related to the chosen specialization. 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1325 

Semester 2M - List of classes  
* Specialization Lectures  
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Applied Electrochemistry  
Nuclear Energy and Radiochemistry  
Optimization Methods in Chemistry  
Spectroscopy of UV, VIS and IR in Chemistry  
Physicochemical Fundamentals of the Isotope Methods  
Trace Analysis of Organic Compounds in the Environment  
Computer Simulation of Polymers and Biopolymers  
Chemistry of Heterocyclic Compounds  
Principles of Asymmetric Transformations  
Thermochemistry and Thermodynamics  
Mechanisms and Kinetics of Polyreactions  
Free Radicals in Chemistry and Biochemistry  
Automation in Chemical Analysis  
Theory of π-electron compounds  
Electroanalysis  
Fundamentals of Molecular Optics; Electrical and Optical Properties of Molecules  
 
 
** Monographic Lectures 
 
Isotope Effects on the Properties of Liquid Mixtures  
Isotope Exchange  
Natural Compounds and Their Impact on Drug Syntheses  
Electromigration Techniques  
Autoxidation and Antioxidants  
Microwaves in Organic Synthesis  
Membrane Methods  
Introduction to organometallic chemistry  
Functional photonic nanomaterials-synthesis, characterization and ongoing applications  
Presentation Skill  
Atmospheric Chemical Kinetics  
Computer Aided Drug Design  
Electrochemistry of organic compounds - Monographic Lecture 
Ionic Liquids - Monographic Lecture 
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***Electives 
 
Fundamentals of Chemical Kinetics and Catalysis - Lecture 
Crystallochemistry and physical crystallography- Lecture 
Crystallochemistry crystallography and physical – Seminar 
Biosensors - Lecture 
Role of Metal Ions in Biologically Important Compounds - Lecture 
Synthesis and Application of Isotopes in Organic Chemistry, Biochemistry and Medicine - Lecture 
Structural information obtained by means of surface vibrational techniques - Lecture 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Master Seminar I 

(oral 
presentation) 

30        30 4 Prez B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

In the course of the seminar students report the literature search concerning their Master projects and are acquainted with the 
topics of other projects carried out in the same research group (laboratory). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Specialization  

Laboratory II 

    250    250 20 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Preliminary scientific research necessary for preparation of a master project. In the course of the laboratory students 
complete preliminary work connected with their Master project. This includes necessary experiments and computer 
simulations. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Monographic 
Lecture&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Electives *** *   * *    * *   Nauki chemiczne 
General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18 
K_K01,K_K04, K_K07 
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& - Optional, monographic lecture to be selected if the overall number is below two or the number of ECTS is insufficient.  
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 
(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 
of electives. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 325 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1325 

 
 

 
** Monographic Lectures 
 
Electrochemical Power Sources - Monographic lecture 
Introduction to Nanotechnology - Monographic lecture 
Multidimensional and Correlation NMR Spectroscopy - Monographic lecture 
Electroanalytical Methods in Materials Chemistry - Monographic lecture 
Theoretical Structure of Biologically Important Molecules - Lecture  
Application of Enzymes in Organic Synthesis - Monographic Lecture  
Software for Organic Chemists - Monographic Lecture  
Crystallography - Light Scattering by Polymer Solutions - Monographic Lecture 

 
*** Electives 
 
Molecular Orbitals in Chemistry - Lecture  
Molecular Orbitals in Chemistry - Computer laboratory 
Introduction to Molecular Biophysics - Lecture 
Introduction to Physics and Chemistry of Condensed Matter 
 
 
 
 
  

http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/01.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/02.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/03.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/04.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/05.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/06.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/07.html
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Informator_English_m_2016_17/sem_03m/08.html
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Master  

Seminar II 

(poster) 

30        30 4 Prez  Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

In the course of the seminar students report on their Master projects and are acquainted with other projects carried out in the 
same research group (laboratory). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_W11, K_W13 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Specialization  

Laboratory III 

    200    200 20 
 

WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

 
In the course of the laboratory students work on their Master project. This includes necessary experiments and computer 
simulations. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Monographic 
Lecture&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Dependent on particular course 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11 
K_U03, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Electives *** 
*   * *    * *   Nauki chemiczne 

General 
university 
courses$ 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Content expanding the knowledge of students in the area of education not related to the studied field, mainly in the field of 
social sciences and humanities. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U09,K_U13, K_U17, K_U18, K_K01 
K_K04, K_K07 

 

& - Optional, monographic lecture to be selected if the overall number is below two or the number of ECTS is insufficient.  
$ During studies, the Student is required to obtain: no less than 6 ECTS and no more than 8 ECTS for subjects not related to the field of study 

(general university courses), including general university courses in the humanities or social sciences at a minimum of 5 ECTS. 
*** During studies, the Student is required to obtain: no less than 120 ECTS, if the ECTS is insufficient the Student must select classes from the list 

of electives. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 

    Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1325 
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*** Electives 
Fundamentals of Chemical Kinetics and Catalysis - Lecture 
Crystallochemistry and physical crystallography- Lecture 
Crystallochemistry crystallography and physical – Seminar 
Biosensors - Lecture 
Role of Metal Ions in Biologically Important Compounds - Lecture 
Synthesis and Application of Isotopes in Organic Chemistry, Biochemistry and Medicine - Lecture 
Structural information obtained by means of surface vibrational techniques - Lecture 
  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) –        
– Prez – prezentacja 
– KP – kolokwium pisemne 
– KU – kolokwium ustne 
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 
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5. Semestr dla specjalności: (należy uzupełnić) 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  Nauki chemiczne 92-94 % 

   

7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Kod ISCED 0531 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 90 -105 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110,5-112,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
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Załącznik nr 16 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki chemiczne 100% Nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Chemia stosowana 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Chemia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych  
i przyrodniczych,  oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości. 

P7S_WG 

K_W02 Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych  
w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości  
w nauce, technice i medycynie. 

P7S_WG 

K_W04 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w chemii. 

P7S_WG 

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej 
specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i 
pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną 
pracę badawczą. 

P7S_WG 



3 

K_W06 Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu 
zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji 
chemicznej. 

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie, oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć, matematyczny 
opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych. 

P7S_WG 

K_W08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod 
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W09 Zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do 
obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych. 

P7S_WG 

K_W10 Zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej 
wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W11 Posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii i 
najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej. 

P7S_WG 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna 
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i 
utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne 
związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób 
odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - 
dokonywać analizy ryzyka). 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i 
etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. 

P7S_WK 

K_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej. 

P7S_WK 

K_W15 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. 

P7S_WK 

K_W16 Zna techniki komputerowe przydatne w pracy chemika. P7S_WG 
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K_W17 podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. 
Rozpoznaje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i prywatnością w 
internecie. 

P7S_WG, P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste 
procesy biologiczne w chemii i technice. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej 
znaczenie i zagrożenia  dla społeczeństwa. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze 
w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia 
postawionego problemu. 

P7S_UW 

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania 
doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW,  

K_U05 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań 
teoretycznych w ramach swojej specjalności chemicznej.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U06 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności 
chemicznej. 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych 
samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a 
także przedyskutować błędy pomiarowe. 

P7S_UW 

K_U08 Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na 
korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł 
informacji, oraz umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji. 

P7S_UW 

K_U09 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin 
naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych. 

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K_U10 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie 
przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) 

P7S_UW, P7S_UK 
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zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, 
wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych 
podobnych badań. 

K_U11 Potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i 
przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 Potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki 
najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk 
pokrewnych. 

P7S_UK 

K_U13 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), 
w tym także obcojęzycznych. 

P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. P7S_UW, P7S_UK 
K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w 

języku polskim i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także korzystając z różnych źródeł. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U16 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim 
i angielskim, na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając 
z różnych źródeł.  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U17 Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się 
podstawową literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (na 
poziomie B2+). 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U18 Wzmocnienie umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, 
przywództwa organizacyjnego, wzorców etycznych, zachowań i postaw 
społecznych, świadomości indywidualnej i społecznej  

P7S_UO, P7S_UU, P7S_KO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi 
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) 
oraz korzystać z rad ekspertów.  

P7S_KK, P7S_KR,  

K_K02 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową. 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K03 Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach 
realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień 
zaawansowania 

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
przestrzega zasad etyki zawodowej. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz 
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i 
niespecjalistów. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. P7S_KK, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy (letni)  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wykład 
specjalizacyjny 
1 * 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11 

Wykład 
specjalizacyjny 
2* 

30        30 3 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

Wykład 
monograficzny 
1** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Wykład 
monograficzny 
2** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim)  

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 
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– Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przygotowują ustną prezentację 
związaną z potencjalną tematyką ich pracy magisterskiej. Przygotowana prezentacja jest przedstawiana publicznie w czasie 
zajęć, po czym odbywa się dyskusja. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
przygotowania prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. 
Nabycie biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 
 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna 
– Chemia 
Nieorganiczna i 
Analityczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
 
Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, 
które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia 
wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), 
mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów 
przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), 
chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i 
szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport 
dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) – 
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie prezentacji ustnej, która obejmuje aktualizację badań studentów i przeglądy literatury. Poznanie konwencji 
IUPAC dla nomenklatury chemicznej. Nacisk kładziony jest również na właściwe posługiwanie się językiem angielskim w 
trakcie formalnych prezentacji. Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania 
prezentacji ustnych, w tym prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie 
biegłości i umiejętności niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
specjalizacyjna -  
Chemia 
organiczna i 
Technologia 
chemiczna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii organicznej i Technologii chemicznej przed 
przygotowaniem pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Program zajęć obejmuje nowoczesne metody syntezy związków organicznych oraz zaznajomienie ze współczesnymi 
technikami badawczymi i analitycznymi wykorzystywanymi w chemii organicznej i technologii chemicznej, takimi jak: 
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chromatografia, spektrofotometria, polarymetria, elektroforeza, kalorymetria przepływowa i analiza termiczna do 
charakterystyki, analizy i izolacji otrzymanych związków. Zajęcia uczą także wykorzystanie technik komputerowych do 
wspomagania prac badawczych, modelowanie oraz korzystania z chemiczne bazy danych i opracowania uzyskanych 
wyników. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 
Teoretyczna i 
Strukturalna## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii 
wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). 
Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony 
tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego i 
specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość). 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna 
- Chemia 
Teoretyczna i 
Strukturalna ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Korzystanie z bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych chemii teoretycznej. Opanowanie umiejętności 
zastosowania najważniejszych technik obliczeniowych chemii kwantowej i termodynamiki do rozwiązywania konkretnych 
problemów chemicznych. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Seminarium 
specjalizacyjne 
(w jęz. 
angielskim) - 
Chemia 
Fizyczna i 
Radiochemia ## 

  30      30 4 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie wystąpień słownych i prezentacja wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ze szczególnym 
akcentem na poprawne stosowanie zasad nomenklatury, unikanie wyrażeń żargonowych oraz czystość językową. 
Opracowane przez studentów przeglądy bieżącej literatury chemicznej mogą stanowić podstawę części literaturowej przyszłej 
pracy magisterskiej. 
Celem tego seminarium jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania prezentacji ustnych, w tym 
prezentacji i opracowania wyników eksperymentalnych oraz danych literaturowych. Nabycie biegłości i umiejętności 
niezbędnych do ustnego prezentowania własnych wyników badań i przeglądów literatury. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Pracownia 
Specjalizacyjna 
- Chemia 
Fizyczna i 
Radiochemia ## 

    120    120 10 WER B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie i poszerzenie wiedzy studentów w zakresie specjalności Chemii Fizycznej i Radiochemii przed przygotowaniem 
pracy mgr. Zdobycie umiejętności do realizacji założonego celu pracy magisterskiej. 
Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych 
Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki i 
chemii plazmy. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Podstawy 
zarządzania 
zasobami 
własności 
intelektualnej 

15        15 1,5 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A 

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień: 
- prawo, źródła prawa, pojęcie własności intelektualnej (WI)  
- przegląd aktów prawnych dotyczących ochrony WI 
- prawo autorskie i prawa pokrewne - definicje, postępowanie 
- znak towarowy 
- patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy 
- ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI 
- elementy zarządzania prawami WI, regulacje uniwersyteckie. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_U14, K_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki$ 

          EP   
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U03, K_U08, K_U11  

 

* Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów specjalizacyjnych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim)) 

** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim) 

# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 120.  

## Student ma obowiązek zrealizować przedmioty zgodne z wybraną przez niego specjalizacją. 
$ W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1195 

* Wykłady specjalizacyjne (wszystkie po 30 godz. 3 ECTS) 

1. Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek 
2. Spektroskopia i mikroskopia nanomateriałów i obiektów biologicznych 
3. Energia i jej uzyskiwanie w XXI wieku  
4. Elektrochemia stosowana  
5. Zastosowanie spektroskopii multijądrowego rezonansu magnetycznego w analizie chemicznej  
6. Metody optymalizacji w chemii  
7. Biospektroskopia 
8. Biotermodynamika 
9. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas 
10. Fizykochemiczne podstawy stosowania metod izotopowych 
11. Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii 
12. Chemia związków heterocyklicznych 
13. Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie 
14. Analiza śladowa zanieczyszczeń organicznych w środowisku 
15. Badanie specjacji w próbkach naturalnych  
16. Bioelektrochemia 
17. Chemia bioanalityczna 
18. Sensory elektrochemiczne: koncepcje i zastosowania 
19. Mechanizmy i kinetyka polireakcji 
20. Wolne rodniki w chemii i biochemii 
21. Symulacja komputerowa polimerów i biopolimerów  
22. Teoria związków pi-elektronowych 
23. Teoria struktury elektronowej molekuł 
24. Wstęp do teorii reakcji chemicznych 
25. Wyzwania współczesnej krystalografii 
26. Challenges of Modern Crystallography 

 
Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) – do wyboru w semestrze pierwszym (letnim) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  



16 

5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 

 
#  Przedmioty do wyboru 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
4. Dydaktyka chemii część pierwsza, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 1: warsztaty 30 godz. + laboratorium 15 godz. 3 ECTS 
(II) zasady pracy w laboratorium chemicznym 15 godz. 1 ECTS 
(III) pedagogika cześć 1 - 30 godz. 2 ECTS 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 – 120 godz. 3 ECTS (maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS)   
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie I 

15  15      30 1 Prez B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10,K_W11, K_W13, K_W16, K_W17, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, 
K_U17, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

 

Pracownia 
magisterska I 

    360    360 22 
 

Proj. B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W16, K_W17, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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programu 
studiów 
Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zależne od wybranego kursu 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * * EP B Nauki chemiczne  

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki*** 

          EP   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

 
** Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 

akademickim). 
***W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 5 ECTS i nie więcej niż 6 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 
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# Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 90.  

& - Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca. 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 440 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):1195 
 
#  Przedmioty do wyboru dla studentów studiów drugiego stopnia 

1. Spektroskopia NMR w chemii – wykład 30 godz. 3 ECTS  
2. Modelowanie w chemii organicznej – laboratorium 30 godz. 3 ECTS 
3. Metrologia z elementami chemometrii – wykład 30 godz. 3 ECTS 
4. Krystalochemia i inżynieria krystaliczna – wykład 10 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
5. Modelowanie molekularne – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. (1,5+3 ECTS) 
6. Chemia strukturalna – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
7. Chemia obliczeniowa A – wykład 15 godz. + laboratorium 15 godz. 2,5 ECTS 
8. Dydaktyka chemii część druga, na którą składają się:  

(I) dydaktyka chemii 2: warsztaty 30 godz. + laboratorium 30 godz. 4 ECTS 
(II) psychologia konserwatorium dla nauczycieli 30 godz. 2 ECTS 
(III) pedagogika cześć 2 – wykład 15 godz. + ćwiczenia 30 godz. 4 ECTS 
(IV) praktyki pedagogiczne szkolne SP 60 godz. 3 ECTS 
(V) praktyki pedagogiczne dla chemii 15 godz. 1 ECTS  
(VI) psychologia ćwiczenia 45 godz. 4 ECTS   
(VII) Emisja głosu i technika mowy – ćwiczenia 30 godz. 2 ECTS - Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 

9. Praktyki zawodowe 1 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne (pkt. 8.IV) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 ECTS 
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** Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Analiza widm 
2. Grafen 
3. Chemiczne podstawy medycyny spersonalizowanej 
4. Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej 
5. Bioczujniki 
6. Metody elektroanalityczne w chemii materiałów 
7. Rola jonów metali w strukturach cząsteczek ważnych biologicznie 
8. Technologia tworzyw sztucznych 
9. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów 
10. Teoria sprzężonych klasterów i jej zastosowanie do własności molekularnych  
11. Teoria struktury elektronowej cząsteczek o znaczeniu biologicznym 
12. Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni  
13. Wstęp do nanotechnologii 
14. Efekty oddziaływań międzymolekularnych w widmach NMR.  
15. Praktyczne zastosowania spektroskopii Ramana 
16. Mikrofale w syntezie organicznej 
17. Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie II 

30        30 3 Prez  Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Publiczne przedstawienie analizy literatury związanej ze swoją pracą magisterską oraz zapoznanie się z tematami innych 
prac magisterskich realizowanych w danej grupie badawczej (pracowni naukowej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W16, K_W17, K_U08, K_U17, K_K05, K_K06 

Pracownia 
magisterska II 

    360    360 24 
 

Proj.  B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje 
komputerowe. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W16, K_W17, K_U04, K_U08, K_U17 
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Wykład 
monograficzny 
&** 

15        15 1,5 EP B Nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zależne od wybranego kursu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08, K_W11, K_U08, K_U11 

Przedmioty do 
wyboru # 

*   * *    * *   Nauki 
chemiczne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki*** 

          EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem, głównie z 
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U18, K_K01, K_K02, K_K06 

 
**  Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy wykładów monograficznych podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 

akademickim). 
*** W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 5 ECTS i nie więcej niż 6 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 

studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

#  Wybrane przez studenta przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów do wyboru podanej poniżej, aktualizowanej w danym roku 
akademickim). W trakcie studiów student ma obowiązek uzyskać liczbę punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru niezbędną do 
uzupełniania całkowitej liczby punktów ECTS dla kierunku studiów do co najmniej 90.  

&  Opcjonalny wykład monograficzny do wyboru, jeśli ogólna liczba jest mniejsza od dwóch lub liczba ECTS jest niewystarczająca 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1195 
 
**Wykłady monograficzne (wszystkie po 15 godz. 1,5 ECTS) 

1. Nanostruktury węglowe   
2. Projektowanie nowych funkcjonalnych  materiałów - teoria i praktyka  
3. Modelowanie – kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych  
4. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych  
5. Ciecze jonowe 
6. Wymiana izotopowa 
7. Chemia atmosfery 
8. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków 
9. Wstęp do chemii supramolekularnej 
10. Wprowadzenie do chemii metaloorganicznej - zastosowania w syntezie organicznej 
11. Elektrochemia związków organicznych 
12. Metody elektromigracyjne 
13. Metody instrumentalne w analizie obiektów zabytkowych 
14. Oddziaływanie leków z celami molekularnymi 
15. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym 
16. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej 
17. Metody membranowe 
18. Autooksydacja i antyoksydanty 
19. Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
20. Mikroemulsje związków biologicznie czynnych 
21. Podstawy teorii struktury elektronowej kryształów 

 
 
 
Przedmioty do wyboru 

1. Technologia ochrony środowiska – wykład 15 godz. + laboratorium 30 godz. 3.5 ECTS 
2. Wstęp do energetyki jądrowej – wykład 30 godz. 3 ECTS 
3. Zawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. II – 60 godz. 4 ECTS 
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4. Dydaktyka chemii część trzecia, na którą składają się:  
(I) dydaktyka chemii 3: warsztaty 15 godz. 1 ECTS + egzamin z dydaktyki chemii 1 ECTS 
(II) Multimedia w nauczaniu – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 
(III) praktyki pedagogiczne w liceum 60 godz. 2.5 ECTS 
(IV) praktyki psychologiczne dla chemii – ćwiczenia 15 godz. 1 ECTS 

5. Podstawy kinetyki chemicznej z elementami dynamiki nieliniowej – wykład 15 godz. 1,5 ECTS 
6. Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych – wykład 30 godz. +  laboratorium 30 godz. 5 ECTS 
7. Energia jądrowa i promieniotwórczość – wykład 30 godz.  3 ECTS 
8. Praktyki zawodowe 2 (120 godz. 3 ECTS) lub Praktyki szkolne w liceum (pkt. 4.III) – maksymalnie w czasie studiów II stopnia można uzyskać 6 

ECTS 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Pros - proseminarium 
– Inne (należy podać jakie)  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności  
– naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Prez – prezentacja 
– WER – wejściówka (kolokwium pisemne 

lub ustne) + eksperyment + raport  
pisemny 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki chemiczne 90-92 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister   
Forma studiów Stacjonarne  
Kod ISCED 0531 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 80 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5-6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

81,5-82,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja: (nieobowiązkowa)  Uprawnienia pedagogiczne 
Na kierunku Chemia stosowana 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma studia stacjonarne 
 
Rok studiów pierwszy 
Semestr pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 1 - 
laboratorium 

    15    15 1 T, R 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 1 - laboratorium   

Student nabędzie umiejętności wykonywania szkolnych doświadczeń chemicznych, wykorzystywania ich w 
procesie nauczania chemii w szkole oraz umiejętność kierowania pracą laboratoryjną uczniów. 

Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 1 - warsztaty 
metodyczne 

Student uzyskuje umiejętność planowania oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej i liceum oraz popularyzowania wiedzy chemicznej wśród dzieci 
i młodzieży. 
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Pedagogika dla Chemii - cz. 1 
 30       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 1 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i 
aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii; 

Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

    15    15 1 R 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

Studenci zapoznają się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 2 - 
laboratorium 

    30    30 2 T, R, Dośw.  

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Dydaktyka chemii 2 - laboratorium   

Kontynuacja programu laboratorium rozpoczętego w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii 1. 
Student nabędzie umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego wykonywania eksperymentów 
chemicznych wykorzystywanych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole i na szkolnych 
kołach przedmiotowych. 

Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

     30   30 2 Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 2 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 1. 
Student uzyskuje umiejętność planowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w liceum. 
Dowiaduje się, jak pracować z uczniem zdolnym i jak przygotować ucznia do matury. 

Pedagogika dla Chemii - cz. 2 
15 30       45 4 EP 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Pedagogika dla Chemii - cz. 2 

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia 
teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości 
aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); 
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kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności 
działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 
Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i 
aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich 
uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie 
pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, 
diagnostyki i terapii. 

Psychologia - konwersatorium 
dla nauczycieli 

 30       30 2 T,  Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia - konwersatorium dla 
nauczycieli 

Zajęcia są adresowane do studentów Wydziału Chemii starających się o uprawnienia do nauczania chemii 
w szkole. Celem konwersatorium jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, wiedzy, 
którą słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Praktyki szkolne 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki szkolne 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
- zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej (poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, dokumentacji); 
- obserwowanie (uczniów i ich potrzeb, interakcji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń, lekcji 
i zajęć pozalekcyjnych); 
- pełnienie roli opiekuna-wychowawcy (prowadzenie działań edukacyjnych, w tym zajęć wychowawczych) 
- prowadzenie dokumentacji praktyk; 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 
- ewaluację prowadzonych działań. 
Celem przedmiotu jest także doskonalenie umiejętności dydaktycznych i chemicznych poprzez: 
- przeprowadzanie lekcji chemii; 
- pisanie konspektów lekcji; 
- formułowanie celów nauczania; 
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod aktywizujących uczniów; 
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# Przedmiot bloku pedagogicznego oferowany przez inny Wydział 
 
 
 
 

- opracowywanie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych; 
- przygotowywanie i bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych i ich opisywanie na 
odpowiednim poziomie szczegółowości; 
- kontrolowanie wiedzy ucznia (kontrola ustna i pisemna). 

Praktyki pedagogiczne dla 
Chemii 

       15 15 1 T/EP/Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Praktyki pedagogiczne dla Chemii 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji; zapewnienie 
możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie; kształtowanie umiejętności 
refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy 
szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. 

Psychologia dla nauczycieli 
   45     45 4 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Psychologia dla nauczycieli 

Celem zajęć jest utrwalenie, ćwiczenie umiejętności oraz praktyczne zastosowanie zagadnień z zakresu 
psychologii omówionych na zajęciach Psychologia – konwersatorium dla nauczycieli,  wiedzy, którą 
słuchacz będzie mógł wykorzystać podczas pracy jako nauczyciel. 

Emisja głosu i technika mowy# 
     30   30 2 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Emisja głosu i technika mowy 

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają 
na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i 
wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 
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Rok studiów drugi  
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

     15   15 1 Proj/T 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - warsztaty 
metodyczne 

Kontynuacja warsztatów - Dydaktyka chemii 2. 
Student poznaje zasady oceniania egzaminów maturalnych. 

Dydaktyka chemii 3 - egzamin 
         1 EU/Proj 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Dydaktyka chemii 3 - egzamin 

Sprawdzane są wiedza i umiejętności studenta nabyte na warsztatach metodycznych, zajęciach 
laboratoryjnych oraz podczas praktyk w szkole. 

Multimedia w nauczaniu 
     15   15 1 Prez. 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
Multimedia w nauczaniu 

Student poznaje zasady i potrafi wykorzystać różnorodne środki dydaktyczne na lekcjach chemii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 33 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 480 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Prakt - Praktyki 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Prez. - prezentacja 
– R – raport/opis doświadczeń zgodnie z 

wymaganiami dydaktycznymi 
– Dośw. – przeprowadzenie pokazów 

doświadczeń chemicznych przewidzianych w 
programie szkolnym 

– PL – przeprowadzenie zajęć/warsztatów w 
szkole 

 

Praktyki pedagogiczne - liceum 
       60 60 3 Proj., R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki pedagogiczne - liceum 

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dalsze doskonalenie umiejętności dydaktycznych i 
chemicznych. 

Praktyki psychologiczne dla 
chemii 

       15 15 1 Proj, R, PL 

Treści programowe dla 
przedmiotu:  
Praktyki psychologiczne dla chemii 

Przedmiotem praktyk jest nabycie przez studenta umiejętności obserwacji oraz formułowania opinii/hipotez 
w formie pisemnej na temat klasy szkolnej jako grupy oraz poszczególnych jej uczniów. 
W ramach praktyk studenci przeprowadzają zajęcie z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Załącznik nr 17  
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 55% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Informatyka 45%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
 

Nazwa kierunku studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie naukowe z zakresu ekonomii, finansów, statystyki, 
ekonometrii, uczenia maszynowego lub programowania oraz metodologię badań 
naukowych w tych dziedzinach 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz zasobami 
informacyjnymi, w tym źródłami i bazami danych.  

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod 
statystycznych i ekonometrycznych, uczenia maszynowego i data science do 
przeprowadzania wysoko wyspecjalizowanej ilościowej analizy problemów 
ekonomicznych, finansowych, zarządczych i z innych dziedzin.  

P7S_UW 

K_U02 Potrafi stosować zaawansowane narzędzia informatyczne, w tym wybrane języki 
programowania z grupy S, Python, C, C++, SQL lub 4GL, a także wybrane narzędzia 
analityczne z grupy R, Python lub SAS. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i 
analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych 
- „big data” 

P7S_UW 

K_U04 Potrafi prowadzić badania w zakresie modelowania (ekonometrycznego, uczenia 
maszynowego, prognozowania szeregów czasowych, stosowania metod ilościowych 
lub aktuarialnych) w odniesieniu do wyzwań w planowej pracy w działach 

P7S_UW 
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analitycznych i badawczych (instytucji rynku finansowego, ubezpieczeniowego, 
technologicznego lub przemysłu i usług opartych na danych) 

K_U05 Potrafi wykonywać skomplikowane zadania z wykorzystaniem metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych i ustrukturyzowanych 
oraz jakościowych i nieustrukturyzowanych, 

P7S_UW 

K_U06 Potrafi kierować pracą zespołu, planować rozwój własny i innych  oraz tworzyć raporty 
i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz w języku angielskim 

P7S_UK, P7S_UO, P7S_UU 

K_U07 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii 
specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w obszarze Data Science 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny uzyskiwanych wyników badań i analiz  P7S_KK 

K_S02 Jest gotów do planowania, dobrej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz do 
szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji 

P7S_KO 

K_S03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych  P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4 Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND 
HEALTH 

              4 4 0,5 T - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The subject Health and Safety at work was introduced by the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 5 July 2007 on occupational 
safety and health in higher education institutions (Dz.U..07.128.897). 
Occupational health and safety are all legal norms and means of research aimed at creating an employee's working conditions so that they can work in 
a productive way without exposing themselves to unjustified risk of accident or occupational disease and excessive physical and mental strain. 
The specificity of the higher education institution requires the provision of safe and hygienic working conditions not only to the employees employed by 
the university, but also to the trainees. 
The subject Health and safety at work is intended to bring the students closer to the problem and to help them achieve a level of knowledge that will 
lead to compliance with the rules and regulations of workplace safety and health. 
 The condition of completing the occupational health and safety training is: 
1) get acquainted with materials placed on the platform, 
2) get the right number of points from the selection test. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U04 

Intellectual 
Property 
Protection 

              6 6 0,5 T - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be 
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able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the 
complexity of these issues. 
 
The course is designed to familiarize students with the basic information on copyright and indicate some issues of industrial property protection. Special 
attention will be paid to copyright protection in the context of studying at university and research. Course participant will acquire knowledge about the 
sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be able to apply them at basic level. Students will be aware of 
protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
The following topics will be covered: 
    1) National (Polish) legal acts of intellectual property rights protection 
    2) The general concepts of intellectual property rights - the scheme of intellectual property rights 
    3) Some aspects of industrial property rights (patents, trademarks, /industrial/ designs) 
    4) Right-holder, subject and content of the copyright - moral and economic rights, the idea of neighboring rights, specific rules for computer software 
    5) The practical aspects of copyright law - how to use the third parties works (e.g. copying, bibliographical references), use of third parties research 
results and databases, the concept of plagiarism, how to protect own works - copyright issues in scientific papers and dissertations. 
    6) The copyright protection and the Internet 
Student has knowledge about the sources of law, the general concepts and issues in the field of legal protection of intellectual property 
Participants knows the basic rules and the consequences of the use of copyright protection (in particular in terms of functioning at university) and the 
elements of industrial property protection 
Student has the ability to use in everyday life general concepts relating to the protection of intellectual property 
Participants knows at a basic level how to apply the provisions of copyright protection, in particular concerning the use of third parties works in terms of 
studies and research work, taking into account specific issues of copyright protection on the Internet. 
Student has a general awareness of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
Student recognizes the importance of intellectual property protection in various aspects of society. 
Participant is aware of their actions in relation to the subject of intellectual property rights (in particular in the subject of copyright) and rights in 
relation to the works of his own authorship 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U07 

Applied 
Microeconomics 

45               45 5 
EP, Projekt, 
Aktywność 

B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this course is to present a new approach to microeconomics analysis, which is based on experimental and computational methods. By 
combining these methods, one can test economic theory and analyze real-life economic problems more efficiently. It is a first step towards the full 
introduction of complexity in microeconomic analysis. During the course, the selected microeconomic issues will be presented. Each class is divided into 
two parts: during the first part, the students participate in experiments, or conduct a simulation; during the second part, the economic theory will be 
questioned/examined based on previously obtained results. The lecturer will introduce practical implications as well as theoretical and practical IT tools 
that allow for repeating experiments, simulations and analysis. 
In education, science curiosity should be an important motivating factor for gaining knowledge and self-development. However, this type of curiosity 
erodes with age and it is increasingly difficult to awake it among students. Chalk and talk approach could completely discourage students from further 
exploration of theoretical models, and this is particularly true for microeconomics. On the other hand, microeconomics has incredible potential to create 
science curiosity, as its models directly relate to the observed economic behavior of people. We need, however, the stimulus that will trigger the 
curiosity. Such an incentive could be a natural desire to know thyself. 
On the lecture, the ad hock research will be used to create the science curiosity on the basis of self-curiosity. Prior to lectures, the students participate in 
the online research, being passive subjects of the research. Before this survey/experiment, they should not have any knowledge on the issue. Shortly 
after the survey, they are informed that the results of the study will be used to analyze microeconomic models, and they are encouraged to try to 
answer the questions whether their decisions or answers were consistent with economic theory, optimal or efficient, and how those decisions could 
affect the welfare of the others. In this way, the teacher creates an information gap among students, a sense of deprivation - the unsatisfied need for 
knowledge on the decisions taken. There appears the "science curiosity that can be addressed during the lectures and/or explored by students 
themselves. 
Topic 1 Overview of the course; Introduction to experimental and computational microeconomics, Introduction to R-CRAN, MAXIMA, NetLogo 
Topic 2 Marshall vs Chamberlain and Robinson worlds, Free market vs perfect competition, Monopoly power, Oligopolistic competition 
Topic 3 Rationality, Standard Social Scientific Models (SSSMs), Behaviorist critic, Ecological rationality by Vernon Smith,  
Topic 4 Consumer choice Interporal choice and procrastination, Uncertainty and risk; risk perception and risk aversion,  
Topic 5 Social interaction Standard Social Scientific Models (SSSMs) and General Equilibrium Model, Common well-being vs Own well-being; Social 
Utility function,  
 
The learning outcomes of the course are as follows: 
- Students are familiar R- CRAN computational environment 
- Students are able to use different data sets to conduct their own research 
- Students gain and process data independently 
- Students are capable of working in groups and co-operating with others 
- Students have the experience of conducting research projects 
- Students are able to formulate their own point of view and express it in the discussion 
- Students express their research curiosity and openness towards economic phenomena 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

 Applied 
Macroeconomics 

45               45 5 EP, Projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this 45-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and 
predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the 
macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to static (intersectoral) general equilibrium analysis. The second part covers core growth 
facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena. 
Part I: Static General Equilibrium (15 h): 1. Two-sector Robinson Cruzoe model., 2. Multiple household types., 3. Taxes and transfers. Government sector. 
Investment in static models., 4. Endogenous labor supply. Wage setting and unemployment., 5. International trade. Armington aggregator. 
Part II: Dynamic General Equilibrium: Growth (15 h):1. Growth facts. Solow model., 2. Ramsey model., 3. Optimal taxation in the long run.,  
4. Endogenous growth.5. Overlapping Generations. 
Part III: Dynamic Stochastic General Equilibrium: Business Cycles (15 h):1. Real Business Cycle model., 2. Unemployment over business cycle. Search & 
matching framework., 3. New Keynesian model., 4. Optimal monetary policy., 5. Financial Frictions. 
Students know how to the main macroeconomic models in the fields of static general equilibrium, economic growth and business cycles and their 
implications for economic policy. 
Upon completion of the course students will be able to: 
• Formulate simple general equilibrium models 
• Understand the logic behind macroeconomic statics and dynamics 
• Understand processes behind economic growth and business cycles 
• Evaluate the effects of changes in macroeconomic policy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

R: intro / data 
cleaning and 
imputation R / 
basics of 
visualisation 

      30         30 3 EP - informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to introduce statistical program R-cran. The course is dedicated to master's program students of Econometrics and Informatics, 
Data Science programs and for all who want to learn an advanced statistical software and use it both in the business analytics and in the scientific 
work. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: the final exam. 
 
The main aim of the course is to make students familiar with advanced statistical software which requires coding skills. In the course we will focus on: i) 
preparation of the efficient work environment ii) preparing and tidying different types of data sets iii) visualization. Students will obtain the necessary 
knowledge of the language of the R program to use the R program packages, as well as independently develop applications based on available 
packages. In addition to IT skills, students will be shown examples of the empirical application of the data analysis program to encourage them to use 
the program in their own areas of interest. 
The topics include: R and R-Studio basics – graphical interface/editor, projects, package installation, Data import, Basics of commands, types of objects 
and data structures, Basic data management – operations on data-frames, handling with missing values, factors, combining data, sorting, subsetting, 
Basic plots – bar plots, pie charts, histograms, box plots, scatter plots, mosaic plots or correlograms, R as the analytical solution – descriptive statistics, 
frequency and contingency tables, correlations, example parametric and non-parametric tests, Basics of user-written functions, control flow. The list 
may be extended, depending on the initial skills and the interest of the group. 
After this course the student: 
- Student is familiar with R-CRAN computational environment 
- Student is able to use different data sets to conduct their own research 
- Student gains and processes data independently 
- Student is capable of visualizing basic structures and solving simple research problems 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Python and SQL: 
intro / SQL 
platforms 

      30         30 4 Test, Projekt - informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course consists of two parts: introduction to SQL (Part1) and introduction to Python (Part2). 
The first part of the course provides participants with a broad introduction to SQL in the following topics :data administration (to create tables, indexes) 
data manipulation (to add, modify, delete and retrieve data),query construction to extract useful information. 
In the second part , the material covers the use of 
data structures, data manipulation and visualization in Python. The course ends with presentation of methods for joining SQL queries and Python 
program: 
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1. Relational model for database management. 
2. SQL: Table manipulation and basic queries: create/drop table, select, where, insert, update 
3. SQL: complex queries, joins, precuders 
4. SQL: indexing, triggers 
5. Python: preparation of the environment (Ipython Notebook/PyCharm, data structures, debugging. 
6. Python: Flow control: if, for, while, iterators, error handling. Working with text files. 
7. Python: Functions and classes. 
8. Python: Linear algebra with NumPy 
9. Python: Data handling and wrangling with Pandas. 
10. Python: Visualization with Seaborn and matpotlib. 
11. Python in the web: using APIs, JSON, XML, we requests, very basic web applications. 
12. Python: working with databases. 
13. Presentations of projects. 
After finishing the course student knows the fundamentals of Python programming. Student knows how to use Python and its packages to prepare and 
analyze data to solve basic economic problems. 
Student is able to prepare Python programming environment and install required packages. 
Student is able to read/write, transform and aggregate data which is used in economic analysis. Student is able to prepare complex visualization to 
illustrate socio-economic phenomena. 
Participant understands that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills to 
seek knowledge ,and update it to constantly changing Python libraries 
Student understands that programming in Python gives a number of universal competencies, which can be applied in many areas of economics as well 
as other fields of knowledge 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Statistics and 
Exploratory Data 

Analysis 
      30         30 5 EP, Projekt B 

ekonomia i 
finanse 

informatyka 



10 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The laboratory gives theoretical basis for basic statistics analysis and explanatory data analysis. Participants will acquire theoretical knowledge about 
basics concepts and tools used in statistics and EDA. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples and exercises 
to be solved by students. The course is obligatory for students of Data Science. 
Statistics and Explanatory Data Analysis topics: 
Descriptive statistics: 1. Random variables, pdf, cdf etc., 2. Measures of location: mean, mode, median, trimean, mid-mean, trimmed mean, winsorised 
mean, mid-range, quartiles, deciles, percentiles, 3. Measures of dispersion: range, variance, standard deviation, interquartile range, median absolute 
deviation, 4. Higher order moments: skewness, kurtosis, 5. Outliers: IQR approach, Z-score, modified Z-score, 6. Distribution estimation (normal, 
Gamma, Beta, lognormal, Pareto etc.) 
Graphical analysis of data: 1. Histograms,2. Kernel densities,3. Scatter plots,4. Box plots5. QQ plots, PP plots,6. Run chart and others. 
Statistical inference: 1. One sample (t test, z test, binomial test, Chi-square test), 2. Two independent samples (t test, Wilcoxon test, Chi-square test, 
Fischer exact test), 3. More than two independent samples (ANOVA, Kruskal-Wallis, Chi-square test), 4. Two matched(paired) samples (paired t test, 
Wilcoxon signed rank test, McNemar test/symmetry test), 5. More than two matched samples (repeated ANOVA/mixed effects model, Cochran’s Q 
test/Friedman test) 
Measures of dependence: 1. Pearson, Spearman and Kendall correlation coefficients, 2. V-Cramer measures 
Power & Sample Size analysis :1. Simple tests,2. Multiple hypothesis testing. 
The students will learn how to calculate and interpret descriptive statistics and different statistical charts. They will also learn how to perform main 
procedures of statistical inference – either parametric and nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Introduction to 
Data Science 

15               15 2 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course provides a brief introduction to Data Science. The main goal is to shine a light on all areas related to Data Science starting from description 
of most popular tasks like data wrangling and exploration, task automation and predictive modeling through explanation of true meaning of “Big Data” 
description of most popular data science software and finishing with data science applications and reality of everyday work. 
The lecture will cover the following topics:  What is Data Science? What data scientists do?  Every-day reality of data science jobs - data wrangling. 
Understanding Big Data,  Data exploration and description., Task automation., Predictive and descriptive modeling., Machine learning and 
econometrics. What is the difference?, Data world is not always flat - working with different data structures., Importance of soft skills., Data scientists 
toolbox. What software to use?, Putting Data Science to work: business, science and everything in between. 
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Participants knows the fundamentals of Data Science, what is the true meaning of data science, what are the most common tasks performed by data 
scientists. Additionally students know what is currently most popular software for multiple applications (data exploration and visualization, task 
automation, predictive modeling, etc.) Student is able to identify the essence of data science problem and chose the right software to solve it efficiently. 
Participants understands the role of soft skills in the job of data scientists. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Unsupervised 
Learning 

      30         30 3 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Unsupervised learning course is focused on exploring data structure and extracting crucial information from unlabeled data without any particular 
variable of interest. The course is based on three subfields of unsupervised learning: clustering, dimension reduction and association rule learning. Both 
theoretical and practical aspects are going to be discussed. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: group projects. The course is 
dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
 
The main aim of the course is to make students familiar with research opportunities associated with data mining algorithms (Knowledge Discovery in 
Databases, KDD) and their usage in business applications. Three blocks of subjects are going to be fulfilled: clustering, dimension reduction and 
association rule learning. 
Each of the blocks will be divided into four stages: i) introduction and construction of basic algorithms, ii) familiarization with accessible commands in R, 
their comparison and evaluation, iii) work with newest literature sources, iv) group project. 
BLOCK 1: Clustering 
Data research will be done by clustering. Several methods are going to be introduced: distance-based, k-means, Partitioning Around Medoids (PAM), 
Clustering Large Applications (CLARA), Clustering Large Applications based on RANdomized Search (CLARANS) or nonparametric clustering, hierarchical 
clustering, dictionary learning, linkage methods and probabilistic ones. Different ways of identifying the optimal number of clusters (CH index, 
Silhouette index) and agreement indices will be presented. 
BLOCK 2: Dimension reduction 
Analysis of main components of the principal component analysis (PCA), multidimensional scaling (classic and metric), as well as actual non-linear 
dimension reduction methods. 
BLOCK 3: Association rule learning 
Main algorithms of association rules are going to be introduced (Apriori, Eclat, FP-growth, OPUS). They are applied i.a. in market based analysis and 
common patterns between purchased goods. Crucial measures of rules and transactions (support, confidence, lift, difference of confidence) will be 
described. 
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Models based on real data will be prepared (with cleaning and transforming the input data). Visualization methods of data regarding transactions, 
rules and clusters (also interactive), as well as simplifying tools for big data by sampling will be done. Examples of used packages: arules, arulesViz, 
stats, cluster, pdfCluster, clues i inne (see R TaskViews „Cluster” - Cluster Analysis & Finite Mixture Models). 
 
- Student has knowledge about unsupervised learning principles 
- Student is familiar with unsupervised learning methodology 
- Student is able to analyze data by using unsupervised learning approach 
- Student is able to use knowledge about unsupervised learning to conduct his/her own research 
- Student gains, processes and analyzes data independently 
- Student is capable of working in groups and co-operating with others 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
- Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Communication 
and 

Autopresentation 
  30             30 2 EU - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
Practical communication and autopresentation, based, among other things, on the principles of ancient rhetoric, teaches how to master the word. It 
organizes the process of speaking. Facilitates the efficient development of an occurrence. Develops a sense of form and the ability to adapt it to the 
auditorium and circumstances. It helps to combat stage fright, and during the presentation it helps to control all the elements that make up the 
rhetorical action. Rhetoric is the perpetrator of persuasion. 
 
During workshops on practical communication and autopresentation, participants learn how to organize the pre-occurrence thinking process, analyze 
rhetorical action, learn from their own and other people's mistakes, and do exercises.  
 
Themes of the workshops:  
 
- analysis of basic concepts in the field of practical communication and persuasion techniques  
- creating the habit of organizing every statement  
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- indicating the role of the listener in the process of speaking and speaking  
- description of the mechanisms of understanding and remembering the spoken word  
- creating individual persuasive and argumentative patterns  
 
Contents to discuss and practice:  
- stages of rhetoric and persuasive proceedings  
- the importance of the thesis and its place in the plan of expression  
- invention, or creating a holistic vision of the issue (rhetorical research)  
- rhetorical questionnaires - distribution / composition, i.e. the division of material; internal organization of the speech, speech plan, types of outlines  
- expressing, or elocution: how to choose language resources according to the subject of the speech, the situation and the auditorium  
- memoria, or memorizing; elements of memory art (mnemotechnic)  
- rhetorical action, or a speaker in action  
- tips and exercises (facial expressions, gesture, attitude), work with the breath, body language  
- speaking, evaluation of rhetorical action - proofreading - principles of rhetorical improvisation  
- improvisation on a given topic  
- basic issues regarding the audience  
- negotiations  
- interviews  
- readings read (reading your own and someone else's texts)  
- polemic voice, occasional speech, sacred indignation, unwavering resistance, an attempt at reconciliation et cetera.  
- exercises and tips on voice in space: in the open air, in a closed room; "Hyde Park", or outdoor activities, outside the lecture hall, on the stairs, in the 
lobby) 
 
After the workshop, the participant knows: 
 

- how to prepare for the presentation 
- how to construct a statement 
- how to recognize and control the auditorium 
- how to deal with the opponent 
- how to fight fright 
- how to work on yourself, perfecting the skills acquired during the course 
- how to present yourself well 
- how to negotiate effectively. 
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He/she can also control the breath and modulate the voice. It improves diction, takes on self-confidence, uses learned persuasive patterns in various 
life situations. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U06, KS_02, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  265 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 Różne formy - - 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW05, KS02, KS01, K_U07 

Advanced 
Econometrics 

30     30         60 6 EP i Projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The lecture and exercises on econometrics are to familiarize students with advanced econometric techniques, their properties and the most important 
applications. The lecture concerns: models estimated on the time series and panels as well as the applications of the MLE and GMM estimators. 
The lecture is intended for students of the Data Science program. The lecture uses concepts in the field of linear algebra, mathematical analysis, probability 
calculus, descriptive and mathematical statistics and basic econometrics. 
 
The lecture concerns important areas of modern econometrics: models estimated on the time series and panels, and the applications of the Maximum 
Likelihood and Generalized Method of Moments estimators. 
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During the lecture, the most important statistical models used in modern econometrics will be discussed. The lecture will be illustrated with empirical 
examples. Exercises for the lecture are used to familiarize students with the applications of econometric models discussed at the lecture and to check 
students' knowledge on an ongoing basis. 
Topics: 1. Stochastic process, Spurious regression, 2. Stationarity and Nonstationarity, Stationarity testing – Augmented Dickey-Fuller and KPSS test 
3. DL and ARDL models, 4. ARMA and ARIMA models, 5. Seasonality, 6. Cointegration and Error correction model, 7. Maximum Likelihood Estimators, 
Likelihood function, properties and testing process, 8. Binary dependent variables models (LPM, Logit, Probit and others), 9. Ordered Logit & Probit 
10. Multinomial Logit, Conditional Logit, 11. Models for count data (Poisson, Negative Binomial and others), 12. Censored data, sample selection, Censored 
data model (Tobit), Sample selection (Heckmann model), 13. Panel data, Panel data specificity and properties, OLS, Random Effects and Fixed Effects 
models, Hausman and Individual Effects tests, 14. Endogeneity, Instrumental Variables Methods, Instruments choice, Hausman and Sargan tests 
15. Generalized Method of Moments 
Students will be able to identify features of time series, panel & cross sectional data and select best modeling method. 
They will know how to: 1. choose the most appropriate model, 2. implement it in a statistical tool, 3. assess a quality of the model, and 4. interpret obtained 
results. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U04, K_U07 

Algorithms for 
Data Science 
Algorithms for 
Data Science 

30     15         45 6 EP - informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The objective of this course is to teach the students basic algorithms and data structures. For each topic, the students will learn both the theory and how to 
apply it in commonly used programming languages (C++, Python). Final grading is based on scores from problem sets (homework) and written exam. The 
course is obligatory for students of Data Science. 
1. Introduction:    - Programming languages we will be using,  - How to self-teach algorithmics, - Example algorithm 
2. Basic definitions:  - a computational model: Random Access Machine,  - computational problem definition,  - computational complexity and asymptotic 
notation 
3. Correctness of algorithms: invariants and loop variants 
4. Classic sorting algorithms 
5. Dynamic programming 
6. Dictionaries:    - Arrays and lists,    - Balanced binary search trees *,    - Hash tables * 
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7. Alternative data structures:    - Heaps,    - Interval trees,    - Find&Union * 
8. Graphs:    - definition and applications,    - BFS,    - DFS,    - Dijkstra algorithm,    - mathings and floats 
9. NP-completeness:    - most important complexity classes: P, NP,   - Reductions and NP-hardness,   - Examples of NP-hard problems 
10. Beyond classical algorithmics: simlulated annealing 
 
After this course the student: 
- knows the basic theory of algorithms and data structures 
- knows how to design their own algorithms, prove their correctness, and estimate their computational complexity 
- is able to apply this knowledge in practice, by detecting the common situations where the common data structures and algorithmic methods could be 
applied, and by implementing them or using the standard implementations in their programs 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Webscraping 
and Social 
Media Scraping 

      15         15 3 EP, Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Web scraping and social media scraping course is dedicated for collecting data from the web in an automated manner. Due to the course, students will 
acquire the tools for extracting the data from the web. The labs contain techniques for automated extraction of the content. In particular, knowledge about 
gathering and mining the information from the web/social media using the most suitable software and creating custom web/social media scrapers will be 
described. Mainly practical aspects are going to be discussed. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: group projects. The course is 
dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
Course contents:‒ the structure of webpages, ‒ web/social media scraping with selected libraries, ‒ extracting text, links, tables and forms, ‒ downloading 
files (ready-made files, multiple files, multiple pages), ‒ authentication, ‒ browser emulators, ‒ case studies, ‒ responsible scraping & good practices 
- Student has knowledge about web scraping 
- Student is familiar with web scraping methodology 
- Student is able to use knowledge about web scraping to conduct his/her own research 
- Student gains and processes data independently 
- Student is capable of working in groups and co-operating with others 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
- Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 

Symbol 
efektów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 
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uczenia się dla 
programu 
studiów 

Advanced 
Programming 
in R 

      15         15 5 
EP, Praca 
Własna 

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The aim of the course is to teach advanced programming methods in R, create complex scripts / programs, and evaluate their time complexity, as well as 
create own functions and packages. Firstly, the functions of the dplyr package will be presented to effectively aggregate and analyze data in subgroups, and 
use pipe operator %>% for a more readable code representation of several nested commands. Then the main focus will be on the automation of repetitive 
activities. In this context, while and for loops will be discussed, as well as the alternative R functions of the apply family. Also, elements will be introduced to 
conditionally execute program fragments and run code in batch mode. We will also discuss creating own functions and packages. An important part of the 
course will be showing tools for analyzing the code, evaluating its time effectiveness, and identifying and handling errors. The use of C ++ basics in R (Rcpp 
package) will also be discussed for example to replace slow R loops 
 
R-CRAN is currently one of the most popular programs for statistical and econometric data analysis. Its advantages include: free/open-source license (also 
for commercial usage), versatility (new packages containing statistical procedures used for example in econometric, psychometric, sociological, geological, 
weather and biomedical analyzes are constantly being created) and a huge community of users contributing to it. new packages and supporting each other 
through online forums. R is also the best current data visualization program. 
The course is designed for people who are familiar with the R program, want to specialize in it and want to master advanced programming methods in this 
environment and then use it in quantitative analysis. The use of this program requires expert knowledge of the programming language, which is a 
programming language. 
Detailed course content: 
• R as an object language - overview of objects, their methods and properties, creation of own objects, object programming in R 
• R as a functional language - writing own functions, using loops and conditional processing, creating new methods for existing functions 
• Analysis of code time complexity, effective loop alternatives (including the family of the apply () function) 
• Code debugging tools (including features), defensive programming, algorithm optimization in R - benchmarking, profiling, memory management. 
• Parallel processing 
• Metaprogramming in R (non-standard code evaluation, R-macros, R expressions, domain languages in R) 
• Using C ++ elements in R (Rcpp and others) 
• Creating own packages in R and testing them, creating package documentation 
1) Student at the end of the course knows how to use the R programming language to optimize quantitative data analysis procedures 
2) Will have an in-depth knowledge of programming techniques in R 
3) Participant knows the application possibilities of R programming in quantitative data analysis 
1) Student can choose the optimal solution 
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2) Participant is skilled at working with statistical data using the R package, can automate and optimize data processing 
3) Student can design and write advanced procedures and functions in the R program 
1) The participant understands that the expert user of the R program is constantly learning about this environment and improving the workshop. 
2) The student is aware that the R program with additional packages is constantly being developed and offers new opportunities over time. 
3) The participant is aware that the R program is a universal tool and can be used in various fields of knowledge and that the course provides the basis for 
self-seeking such adaptations. 
Students who complete the least-proficient course will know the program at the proficiency level, which will be a valuable position in the CV and a clear 
signal for employers with high analytical skills. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Machine 
Learning 1: 
classification 
methods 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

This course provides a broad perspective on application of Machine Learning methods in supervised learning for regression and classification problems. It 
includes both the description of theoretical background and practical examples and illustrations. The course covers the basis of machine learning including 
measuring performance, model testing, details of validation methods, feature engineering and selection, simple linear and logistic regression, discriminant 
analysis as well as K-nearest neighbors, Support Vector Machines, ridge and Lasso regression modelling methods. 
1. Introduction to Machine Learning: a. What is and what is not machine learning, b. Differences between classification, regression and clustering, c. 
Introducing a cost function, d. Sample parametric methods - linear regression and logistic regression 
2. Measuring performance, machine learning diagnostics: a. Performance measures of supervised learning algorithms (model performance, error, confusion 
matrix and ratios, ROC curve, AUC, RMSE), b. Learning curves, c. Training set and test set 
3. Testing the model: a. Extending model complexity to increase fit, b. The concept of bias and variance and their trade-off, c. Cross-validation, selection of 
number of folds 
4. Feature engineering: a. Feature transformation, b. Discretization of continuous features, c. Feature standardization/normalization 
5. k-NN: a. Classification with k-nearest neighbors, b. Regression with k-nearest neighbors,  
6. Support Vector Machines: a. Optimization objective, b. Separating the data with a maximum margin, c. Kernel selection for more complex data 
d. Modification of SVM algorithm for regression problems,  
7. Feature selection methods: a. Wrapper methods including automated selection (forward, backward and stepwise), b. Filter methods – applying scoring to 
features (e.g. Chi squared test, information gain and correlation coefficient scores) 
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8. Regularization methods: a. introducing penalty for complexity, b. L1 regularization for additional sparsity in coefficients, c. L2 regularization for 
penalization of large coefficients, d. Regularized linear regression, e. Regularized logistic regression 
9. Lasso regression 
10. Workshops on real data 
11. Project presentations 
After completing the course, the average student will have reliable, structured knowledge on a wide range of unsupervised learning algorithms for 
regression and classification problems, such as linear and logistic regression, linear discriminant analysis, kNN, ridge regression, LASSO, Support Vector 
Machine. They will know the theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing their application in practice. They will 
be able to select predictive modeling algorithms that are best suited to the specific research problem, perform reliable validation of models, select and 
transform variables, and perform an independent research project using the methods learned. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/Projekt  B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy empirical 
contents and use of sophisticated IT & modeling tools. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.3 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 Różne formy - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW05, KS02, KS01 

Applied Finance 30     15         45 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Applied Finance course consists of a 30 hour lecture and 15 hour lab. It’s a patchwork course conducted by several lecturers and is covering different 
current topics in the area such as machine learning and statistical tools in algorithmic trading, path dependent option pricing, linear factor models, risk 
modelling in financial institutions, financial management and capital structure. The details may vary year to year depending on the professors invited to 
give lectures 
1. Machine Learning/Statistical tools in algorithmic trading 
The aim of this part of the Applied Finance course is to give basic theoretical background for high-frequency algorithmic trading. Students will learn 
characteristics of high-frequency data and steps needed to prepare the data, aggregate it to desired frequency. It will be shown how to build and verify 
profitability of simple own trading strategies (backtesting/validation). The specifics of validation of machine learning algorithms applied on time series 
data will be also discussed. R environment will be used for practical examples – its previous knowledge is expected. 
2. Path dependent option pricing with Monte Carlo simulations and Rcpp package 
During this module we will learn how to perform simple Monte Carlo simulations to perform valuation of path dependent exotic derivatives. To improve 
efficiency of simulations, we will see how to bring C++ code into R using Rcpp package. Also, we will discuss antithetic sampling as one of the ways to 
reduce variance of option price approximations. We will also learn how to present result of analysis with plots created with ggplot2 package. 
3. An Introduction to Linear Factor Models 
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This module comprises of two components, introducing students to linear factor models motivated by the multifactor Arbitrage Pricing Theory (APT) 
framework. 
The first component sets out the theoretical basis of linear factor models and their development. 
The second component is of a practical nature and introduces students to the construction, estimation and interpretation of time-series linear factor 
models. Students are expected to have a basic knowledge of time-series econometrics and analysis. 
4. Risk modelling in financial institutions 
Credit Risk - Credit Scorecards (Logistic regression) 
Market Risk - Value-at-Risk and Expected Shortfall (Historical Simulation, VC method, GARCH models) 
Operational Risk - LDA approach (Poisson + EVT models) 
Fraud Risk - Binary Choice Models (Econometrics 
& ML methods) 
5. Financial Management 
Investment appraisal: identifying and calculating relevant cash flows for investment projects; calculating and discussing the relative merits of NPV and 
IRR; adjusting for risk and uncertainty in investment appraisal; 
Specific investment decisions: lease or buy; asset replacement; capital rationing 
Management of inventories, accounts receivable, accounts payable and cash 
6. Capital Structure 
Part I 
Capital structure – meaning, practices and formal definitions. Impact on firm’s valuation. 
Two perspectives of companies’ valuation in the presence of uncertainty 
Concepts of arbitrage – two periods. Farkas’ Lemma, Stiemke’s theorem and “iron law” of no-arbitrage. The first Modigliani-Miller’s theorem in the 
case of economic paradise 
Interpretation and derivation of Arrows’ coefficients – impact of investors’ utility and time preferences. Extension of M-M theory- the case of n>2 
periods. 
Part II 
Law of iterated expectations and the third Modigliani-Miller’s theorem. Practical consequences for dividend policy. 
M-M theory in the world of asymmetric information and taxes 
Pecking order alternatives to M-M world 
Capital structure theories – empirical evidence and verification. Approaches and ambiguous results. 
Determinants of capital structure, optimality and other practical issues 
On finishing the course students possess versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of selected topics in applied finance. They 
will be able to analyze and aggregate different types of data. They will know how to prepare and backtest investment strategies including different 
instruments (e.g. options), calculate appropriate evaluation statistics and select best performing strategies. Students will be familiar with risk modelling 
techniques and several aspects of corporate finance 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

Advanced 
Visualisation in R 

      30         30 6 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to teach advanced visualisation methods in R for design adequate and publication ready graphs. For this purpose ggplot2 
package will be presented thoroughly from the basics to the advanced applications. Participants will learn about syntax rules of ggplot2, different 
geometries (e.g. geom_line, geom_point, geom_bar), editing each of the element of the graph (theme, scale functions). Finally the overview of 
advanced type of graphs will be presented including maps and 2 dimensional distribution. During the semester interactive graphs in various packages 
will be discussed. An important part of the course will be showing how to use R packages for data visualization effectively. 
 
R-CRAN is currently one of the most prevalent language for quantitative data analysis. One of the strongest aspect of R are data visualization packages 
with ggplot2 at the head. The course is designed for people who are familiar with the R program, want to specialize in it and want to master visualization 
methods in this environment and then use it in quantitative analysis. 
 
1. Introduction to ggplot2 (functions: ggplot(), aes(), geom_point(), ggsave()) 
2. Theme editing (functions: themes(), guide_legend(), guides(), labs(), packages: extrafont, ggthemes) 
3. Labels on the graph (functions: geom_text(), geom_label(), geom_text_repel(), geom_label_repel()) 
4. Scale editing: (family of scale_* functions) 
5. Barplot and pie plot (functions: geom_bar() and geom_arcpie()) 
6. Linear plot (functions: geom_line(), geom_vline(), geom_hline(), geom_rect()) 
7. Multiple graphs in ggplot2 (multiplot(), grid.arrange(), viewport()) 
8. Estimating trend on graph (geom_smooth()) 
9. Visualizing 1d distributions: (functions: geom_histogram(), geom_density(), geom_boxplot(), geom_violin()) 
10. Visualizing 2d dimensional distribution: (functions: geom_bin2d(), geom_hexbin(), geom_tile()) 
11. Maps in ggplot2 (functions: geom_polygon, ggmap) 
12. Interactive visualization in ggplot2(packages: ggiraph 
13. Stat functions (stat_ family function) 
14. htmlwidgets in R 
Project presentations 
 
1) Student at the end of the course knows how to use the R visualization packages to create advanced and publication ready graphs in R 
2) Will have an in-depth knowledge of visualization techniques in R 
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3) Participant knows the application possibilities of visualization techniques in quantitative data analysis 
 
1) Participant is skilled at working with statistical data using the R package, can automate and optimize data visualization 
2) Student can design and write advanced procedures in the R program 
 
1) The participant understands that the expert user of the R program is constantly learning about this environment and improving the workshop. 
2) The student is aware that the R program with additional packages is constantly being developed and offers new opportunities over time. 
3) The participant is aware that the R program is a universal tool and can be used in various fields of knowledge and that the course provides the basis 
for self-seeking such adaptations. 
 
Students who complete the least-proficient course will know the program at the proficiency level, which will be a valuable position in the CV and a clear 
signal for employers with high analytical skills. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Text Mining and 
Social Media 
Mining 

      30         30 4 Projekt, T B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Considering the volume of text information over the business, research and the Internet, text mining becomes a key skill. Text mining focuses mostly on 
unstructured text data that comes in words. The main aim of text mining is to extract the actionable knowledge from the text. This course covers the 
important underpinnings of text mining, as well as its applications in exploring patterns and trends in social media usage. The tools supporting different 
methods of text processing and analysis will be applied in order to address various needs. Mainly practical aspects are going to be discussed. The course 
is conducted in a computer lab. The course is dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
 
Course contents: ‒ unstructured data analysis - basic concepts and methods, ‒ natural language processing and text mining, ‒ knowledge 
representation and information extraction, ‒ text categorization, ‒ text clustering, ‒ text visualization, ‒ topic modelling, ‒ sentiment analysis, ‒ web 
pages content analysis 
‒ social media analysis, ‒ patterns and trends in social media usage, ‒ information diffusion on social networks 
 
‒ Student has knowledge about text mining 
‒ Student is familiar with text mining methodology 
‒ Student is able to use knowledge about text mining to conduct his/her own research 
‒ Student processes data independently 
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‒ Student is capable of working in groups and co-operating with others 
‒ Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
‒ Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Big Data Analytics       15         15 2 Projekt B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The laboratory gives practical experience in using Hadoop ecosystem technologies for Big Data Analytics. Participants will learn how to apply data 
analysis and machine learning techniques they have learned in previous courses to Big Data datasets. Student will not learn new techniques. The course 
will be focused on practical experience and understanding concepts behind used technologies. 
 
1. Introduction to Linux environment 
2. Introduction to Big Data concepts: • Hadoop ecosystem, • MapReduce paradigm 
3. Data preparation and exploration with use of Apache Hive and Apache Spark: • Differences vs. RDBMs, • Optimization, • Traps 
4. Introduction to ML with Apache Spark: • Transfer models build in R or Python to big data world (possibilities and limitations) 
5. Interactive analytics 
6. Visualization in Big Data 
7. Scheduling tools (Apache Airflow) 
 
Student will learn how to use Hadoop Ecosystem technologies for data preparation, analysis and how to apply basic machine learning algorithms to big 
data datasets with use of Apache Hive and Apache Spark. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 
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Machine Learning 
2: predictive 
models, deep 
learning, neural 
network 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course covers more advanced methods of machine learning: decision trees and neural networks. Practical examples include methods measuring 
model performance, methods of model validating/testing, feature engineering and ensembling learning. Both theoretical background and practical 
empirical examples are discussed. Practical applications cover problems of classification and regression, image/pattern recognition, processing and 
forecasting of sequences, time-series analysis and deployment of methods in the cloud environment. 
 
1. Decision trees in regression: methods of building trees, splitting algorithms CART, C5.0, splitting criterion, interpretation of results, problem of 
overfitting, stopping criteria, prunning the trees, cost-complexity parameter, cross-validation, testing, building predictions using trees,   
2. Decision trees in classification: splitting criterions and measures of node impurity, Gini coefficient, Information Gain, node entropy, primary and 
surrogate splits,  
3. Bagging and random forests: boostrapping and resampling methods, sampling with replications, subagging, predictor randomization, averaging the 
trees. out-of-bag errors, parameters tuning  
4. Boosting: weak learners vs. Strong learners, gradient boosting, extreme gradient boosting, regularization methods, adaptive boosting 
5. Ensembling: simple and weighted averaging, majority voting, weighted voting, stacking of bottom-layer models and top-layer model  
6. Neural Networks: artificial neurons, topology of the neural networks, input layers, hidden layers, output layers, weights, bias, activation functions, 
backpropagation algorithm, methods of weights modification 
7. Convolutional Neural Networks: filters, receptive fields, activation maps, structure of CNN, convolutional layers, ReLu layers, pooling layers, dropout 
layers, stride, padding, transfer learning, methods of data augmentation, backpropagation algorithm 
8. Recurrent Neural Networks: sequence processing, idea of internal loop, recurrent connection, state variable, vanishing gradient problem, LSTM/GRU 
layers, carry dataflow, recurrent dropout, recurrent layers stacking, bidirectional recurrent networks, time-series forecasting using RNNs, sequences 
classification, sentiment analysis 
 
After completing the course, the students will have structured and reliable knowledge on decision trees and neural networks. They will be able to apply 
them for both regression and classification problems. Also the will know how convolutional neural networks and recurrent neural networks work. They 
will know the theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing them to deploy the models in practice, also in 
the cloud framework. They will also know to interpret results and explain how they work to other non-technical people. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Negotiations   30             30 3 EU, Esej - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to transfer knowledge and practice practical skills related to efficient communication, solving conflicts and negotiations. 
Negotiations will be presented as effective method of solving conflicts and group decision-making, requiring high level of communications skills. The 
students will learn and practice building negotiation strategies and using techniques of conducting negotiations, including socio-economic and cultural 
context of negotiations. 
In order to obtain the educational effects concerning students competences of participating in negotiation processes, workshops will take place during 
the classes, enabling students taking part in negotiation games. The assessment of these team games and the assessment of an essay written by the 
students individually will be the basis for obtaining the credit for the subject. 
 
Topics of the classes: 
1. Effective communication 
barriers and limitations in effective communication; principles of effective communication; verbal, paraverbal and non-verbal communication; effective 
persuasion; the art of giving way and accepting criticism 
2. Rationality in negotiations 
negotiations as a decision-making process; myths in negotiations; limited rationality; psychological aspects of negotiations; satisfaction in negotiations 
and its measurement 
3. Conflict resolution as a specific negotiating situation 
the essence and causes of conflict; types of conflicts; behavior of conflict participants; styles and techniques of conflict management; conflict 
management and conflict resolving 
4. Negotiation strategies and tactics 
negotiation strategies: positional and problem ones; overcoming resistance in negotiations; persuasion; negotiation techniques; ethical dimension of 
negotiations 
5. Preparation and conducting negotiations 
the negotiation process model; negotiation meta-game; preparation for negotiations; putting expectations; argumentation; regression; concluding 
negotiations 
6. Cultural aspects of negotiations 
the influence of national culture on attitudes towards negotiations; international diversity of the rules of effective communication and negotiation 
techniques; the specificity of negotiations in selected countries 
7. Negotiation workshops 
team work - participation in negotiation games regarding situations related to taking up a job, trading and public affairs 
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After completing the course, the student: 
• analyzes verbal and non-verbal messages in terms of their influence on communication effectiveness 
• knows the specifics of negotiations as the process of conflict management and conflict resolving 
• consciously shapes their attitude in communication to achieve greater effectiveness of communication 
• characterizes different negotiation strategies and techniques 
• applies negotiation strategies and techniques to increase the effectiveness of negotiations 
• identifies the conditions of national culture affecting the negotiation process 
• is able to plan and implement various negotiation strategies with the use of selected negotiation techniques 
• understands the ethical and cultural aspects of conducting negotiations 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_S01, K_S03, K_U07 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy empirical 
contents and use of sophisticated IT & modeling tools. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.4 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Reproducible 
Research 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and commercial R&D 
processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry modern reproducibility tools. 
 
The course consists of computer labs; each class will be split into theoretical and practical part. The following topics will be discussed (not 
necessarily in the presented order): 
1. Introduction: • Importance of reproducibility in the R&D process, • Consequences of lack of reproducibility, • Best practices 
2. Reporting tools: • Introduction to RMarkdown and RBookdown, • Best programming practices 
3. Networking & Security: • Introduction to Linux shell, • Network security on the example of public/private key pairs, • Connecting to remote 
computers 
4. Version control systems: • Introduction to git, • Worst & best practices with git, • Practical remarks 
5. Remote repositories & Utility tools: • Introduction to GitHub, • Basics of project workflow, • Project management tools 
6. Cloud environment: • Introduction to Amazon Web Services, • Cloud deployment 
7. Summary and outlook 
 
Upon the completion of the course, student: 
1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which tool can be used in 
a given context; 
2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best programming 
practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course while participating in modern 
scientific and commercial data science projects; 
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3. is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that reproducibility tools 
are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the trends in modern data science and IT 
development; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Elective course 
(economics or 
finance) 

  30             30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Introduction to Anti Money Laundering 
 
The course will have the following content: 
• AML course overview and subject introduction (2h) 
• Terrorist financing prevention and sanctions (4h) 
• Money laundering and terrorists financing risk factors (8h) 
• Money laundering prevention in practice (10h) 
• AML legal framework (4h) 
 
Focusing on relevant best practice, legislation and regulations, the course examines money laundering activities including “know your customer” 
and customer due diligence as well as terrorist financing. Elements involved in the reporting of suspicious transactions are explored, including 
tipping off and politically exposed person risk. The course focuses on current major issues that impact upon the money laundering prevention role. 
The course consists of five units. Each unit contains a set of learning objectives, technical content, practical examples, case studies and tasks to 
complete. 
 
1. The student understands the problem of money laundering and terrorist financing. 
2. The student understands the vulnerabilities of financial institutions to money laundering and terrorist financing. 
3. The student knows the legal and regulatory structures of anti money laundering and combating terrorist financing. 
4. The student knows the management obligations and the risk-based approach to money laundering and terrorist financing. 
 
5. The student is capable of recognizing simple examples of money laundering. 
6. The student is capable of constructing simple methods of money laundering prevention. 
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7. The student is capable of proposing changes to existing legal structures so as to prevent money laundering. 
8. The student is aware of the problem of money laundering and its prevention in modern societies. 
9. The student is able to present the result of his work or the work of a group he was a member of. 
10. The student is capable of working individually and in a group. 
11. The student is able to complete the acquired knowledge. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Elective course (IT 
tools) 

      30         30 3 Projekt/T - informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Databases and Data Warehouses with SAS DI Studio 
 
The course aims to familiarize participants with the creation, modification and management of databases, using SQL language, which is the 
standard used in databases such as Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access, etc. The classes also include knowledge of data 
warehousing as a conceptual tool, technology and research techniques used for economic analysis. Students will also learn SAS ETL intuitive tools 
that support the process of obtaining information from the data, the multidimensional analysis and presentation. The basis of such analysis is the 
possibility to study the relationship between the numerical values representing the data, and a set of parameters called dimensions. In addition, 
during the course there will be presented example of data warehouse used to analyze the labor market in Poland. 
 
1. Database systems. Database management systems in business organizations. Basic actions in relational algebra. Relational model. 
2-3. SQL (Structured Query Language). Queries in SQL: a simple, qualified, with aggregates, nested, with connections. The architecture of a 
database management system (DBMS) 
4. The architecture of a data warehouse as a part of a decision support system (DSS) 
5. Role of data warehouse in terms of benefit analysis and economic losses for an enterprise. 
6. The data warehouse architecture in SAS. 
7. Data sources and data model in data warehouse (metadata). 
8. Information analysis (data analysis), from the data selection based on parameters to multi-level drill data (drill down, drill through) - "from 
general to specific" approach, the technique of going from the most synthetic to increasingly detailed. 
9. Aggregation of data and the formulation of measures. 
10. Multidimensional tables analysis. Fact matrices processing. 
11.Multidimensional analytical data processing - On Line Analytical Processing (OLAP). 
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12. Interactive analytical reports creating based on OLAP data sources, tables and data 
13. Using data warehouses in the National Labor Market Monitoring System. 
14. Data models - definition and types. Entity relationship model. Relational and object-oriented models. Basic actions in relational algebra. 
15. Relational model. Normalization of relational data model. Defining a relational database schema, relationships and prospects. Updating 
operations. Physical database organization. 
 
After the course the student is able to: 
- present knowledge of data warehouse architecture and database management, 
- distinguish between multidimensional data warehouse structure 
- describe how to create a data warehouse 
- create, modify and manage multi-dimensional data structures 
- analyze information based on the parameters selection through multi-level drill data, 
- build and modify the structure of queries to databases and measurement of fact table, 
- process the data through the ETL tools in order to obtain structures for multidimensional analysis OLAP 
- assess the correctness of the queries in SQL (Structured Query Language), 
- interpret the databases queries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Elective course 
(quantitative 
methods) 

  60             60 6 
 

Projekt 
B 

ekonomia i 
finanse 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Credit Risk - methods of scorecards development in R 
 
The course gives both theoretical knowledge and practical skills to model a credit scorecard. During the course all necessary steps to develop a 
scorecard would be discussed and presented. Starting from data preparation (handling a missing data and outliers, derived variables preparation, 
data sampling), going through model estimation (i.e. logistic regression) and model quality assessment (discriminatory power, stability) and ending 
on optimal cut-off choice. 
During the course examples would be presented in R. 
A detailed course plan: 
1. Statistical inference basics 
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2. Modelling sample definition 
3. Risk factors specificity: • Application data, • Behavioral data 
4. Data preparation: • GB flag, • Discretization and different methods of data preparation, • Preliminary variable selection 
5. Probability of Default prediction: • Logistic regression and other methods 
6. Method of scorecard building and transformation to Masterscale 
7. Scorecard Quality assessment: • Functional form selection, • Goodness-of-fit tests, • Discriminatory power, • Stability analysis, • Dimensions of 
Quality assessment 
8. Optimal cut-off point choice 
 
The students will learn how to perform a whole scorecard development project (from modeler perspective). Starting with data preparation 
(handling a missing data and outliers, derived variables preparation, data sampling), through model estimation (i.e. logistic regression) and model 
quality assessment (discriminatory power, stability) to optimal cut-off choice. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Understanding 
Business 

30               30 2 Projekt B 
ekonomia i 

finanse  

 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Economic theory and business practice have been researching the functioning of enterprises for years, explaining their strategies of acting in the 
business environment and ways of gathering their know-how in order to support business decision-making. Therefore, understanding the 
functioning of business is crucial for working in the socio-economic space. The course covers the most important business issues in a knowledge-
based economy, closely related to enterprises operating in diverse, international, multicultural environments. The course is conducted in close 
cooperation with enterprises, which allows for a practical discussion of the use of tools supporting business activities and gives an insight into one 
of the most dynamically developing sectors of the Polish economy - the sector of modern business services. The course is intended for second-
cycle students (Data Science) 
 
The course includes the following topics: 

- Business as an interdisciplinary field, covering knowledge and know-how in economics, sociology, psychology, mathematics, statistics and 
law. 
- Functioning of the business and business environment of modern enterprises. 
- Knowledge of the determinants of the development of modern business practice. 
- Dynamic development of the modern business services sector (including banking, finance, telecommunications, IT, research and 
development, and management). 
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- Research on business trends and innovative trends, as well as optimal operation in various types of organizational contexts of enterprises. 
- Analytical solving of business problems emerging in the socio-economic space. 

The course is conducted in close cooperation with enterprises, which allows for a practical discussion of the use of tools supporting business 
activities and enables mentoring of professional experts that cooperate in classes. 
 
 The student has knowledge about the functioning of enterprises and their activities in the business environment. 
- The student knows the ways used by enterprises to gather their know-how that supports business decision making. 
- Student is able to use knowledge from business-related fields (economics, sociology, psychology, mathematics, statistics, law) to analytical 
solving of business problems. 
- Student independently processes and analyzes data on modern business practice. 
- The student independently analyzes the selected Case Study and prepares the concept of improving the solution presented in it. 
- Student is able to work in groups and cooperate with others. 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion in the form of the final pitch. 
- Student expresses his/her research curiosity and openness to economic phenomena. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Master Thesis 
Seminar & 
Preparation of the 
thesis for the 
diploma 
examination 

    30           30 11 
Złożenie i 

obrona pracy 
magisterskiej  

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents and use of sophisticated IT & modeling tools. During last semester additional time for preparation  of  the  thesis  for  the  
diploma  examination is dedicated. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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5 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i Finanse 51,25% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Informatyka 41,25% 

 
6 Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Tytuł magistra 

Forma studiów Stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED ISCED 0311 Ekonomia 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS (co stanowi 30 %) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112 ECTS (co stanowi 93,3 %) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

 67,5 ECTS (co stanowi 56,25%) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

65 ECTS związanych z prowadzeniem badań (co 
stanowi 54,2%) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Program nie uwzględnia praktyk 
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Załącznik nr 18  
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 55% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Informatyka 45%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
 

Nazwa kierunku studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie naukowe z zakresu ekonomii, finansów, statystyki, 
ekonometrii, uczenia maszynowego lub programowania oraz metodologię badań 
naukowych w tych dziedzinach 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz zasobami 
informacyjnymi, w tym źródłami i bazami danych.  

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod 
statystycznych i ekonometrycznych, uczenia maszynowego i data science do 
przeprowadzania wysoko wyspecjalizowanej ilościowej analizy problemów 
ekonomicznych, finansowych, zarządczych i z innych dziedzin.  

P7S_UW 

K_U02 Potrafi stosować zaawansowane narzędzia informatyczne, w tym wybrane języki 
programowania z grupy S, Python, C, C++, SQL lub 4GL, a także wybrane narzędzia 
analityczne z grupy R, Python lub SAS. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i 
analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych 
- „big data” 

P7S_UW 

K_U04 Potrafi prowadzić badania w zakresie modelowania (ekonometrycznego, uczenia 
maszynowego, prognozowania szeregów czasowych, stosowania metod ilościowych 
lub aktuarialnych) w odniesieniu do wyzwań w planowej pracy w działach 

P7S_UW 
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analitycznych i badawczych (instytucji rynku finansowego, ubezpieczeniowego, 
technologicznego lub przemysłu i usług opartych na danych) 

K_U05 Potrafi wykonywać skomplikowane zadania z wykorzystaniem metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych i ustrukturyzowanych 
oraz jakościowych i nieustrukturyzowanych, 

P7S_UW 

K_U06 Potrafi kierować pracą zespołu, planować rozwój własny i innych  oraz tworzyć raporty 
i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz w języku angielskim 

P7S_UK, P7S_UO, P7S_UU 

K_U07 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii 
specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w obszarze Data Science 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny uzyskiwanych wyników badań i analiz  P7S_KK 

K_S02 Jest gotów do planowania, dobrej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz do 
szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji 

P7S_KO 

K_S03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych  P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4 Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND 
HEALTH 

              4 4 0,5 T - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The subject Health and Safety at work was introduced by the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 5 July 2007 on occupational 
safety and health in higher education institutions (Dz.U..07.128.897). 
Occupational health and safety are all legal norms and means of research aimed at creating an employee's working conditions so that they can work in 
a productive way without exposing themselves to unjustified risk of accident or occupational disease and excessive physical and mental strain. 
The specificity of the higher education institution requires the provision of safe and hygienic working conditions not only to the employees employed by 
the university, but also to the trainees. 
The subject Health and safety at work is intended to bring the students closer to the problem and to help them achieve a level of knowledge that will 
lead to compliance with the rules and regulations of workplace safety and health. 
 The condition of completing the occupational health and safety training is: 
1) get acquainted with materials placed on the platform, 
2) get the right number of points from the selection test. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U04 

Intellectual 
Property 
Protection 

              6 6 0,5 T - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be 
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able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the 
complexity of these issues. 
 
The course is designed to familiarize students with the basic information on copyright and indicate some issues of industrial property protection. Special 
attention will be paid to copyright protection in the context of studying at university and research. Course participant will acquire knowledge about the 
sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be able to apply them at basic level. Students will be aware of 
protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
The following topics will be covered: 
    1) National (Polish) legal acts of intellectual property rights protection 
    2) The general concepts of intellectual property rights - the scheme of intellectual property rights 
    3) Some aspects of industrial property rights (patents, trademarks, /industrial/ designs) 
    4) Right-holder, subject and content of the copyright - moral and economic rights, the idea of neighboring rights, specific rules for computer software 
    5) The practical aspects of copyright law - how to use the third parties works (e.g. copying, bibliographical references), use of third parties research 
results and databases, the concept of plagiarism, how to protect own works - copyright issues in scientific papers and dissertations. 
    6) The copyright protection and the Internet 
Student has knowledge about the sources of law, the general concepts and issues in the field of legal protection of intellectual property 
Participants knows the basic rules and the consequences of the use of copyright protection (in particular in terms of functioning at university) and the 
elements of industrial property protection 
Student has the ability to use in everyday life general concepts relating to the protection of intellectual property 
Participants knows at a basic level how to apply the provisions of copyright protection, in particular concerning the use of third parties works in terms of 
studies and research work, taking into account specific issues of copyright protection on the Internet. 
Student has a general awareness of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
Student recognizes the importance of intellectual property protection in various aspects of society. 
Participant is aware of their actions in relation to the subject of intellectual property rights (in particular in the subject of copyright) and rights in 
relation to the works of his own authorship 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U07 

Applied 
Microeconomics 

45               45 5 
EP, Projekt, 
Aktywność 

B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this course is to present a new approach to microeconomics analysis, which is based on experimental and computational methods. By 
combining these methods, one can test economic theory and analyze real-life economic problems more efficiently. It is a first step towards the full 
introduction of complexity in microeconomic analysis. During the course, the selected microeconomic issues will be presented. Each class is divided into 
two parts: during the first part, the students participate in experiments, or conduct a simulation; during the second part, the economic theory will be 
questioned/examined based on previously obtained results. The lecturer will introduce practical implications as well as theoretical and practical IT tools 
that allow for repeating experiments, simulations and analysis. 
In education, science curiosity should be an important motivating factor for gaining knowledge and self-development. However, this type of curiosity 
erodes with age and it is increasingly difficult to awake it among students. Chalk and talk approach could completely discourage students from further 
exploration of theoretical models, and this is particularly true for microeconomics. On the other hand, microeconomics has incredible potential to create 
science curiosity, as its models directly relate to the observed economic behavior of people. We need, however, the stimulus that will trigger the 
curiosity. Such an incentive could be a natural desire to know thyself. 
On the lecture, the ad hock research will be used to create the science curiosity on the basis of self-curiosity. Prior to lectures, the students participate in 
the online research, being passive subjects of the research. Before this survey/experiment, they should not have any knowledge on the issue. Shortly 
after the survey, they are informed that the results of the study will be used to analyze microeconomic models, and they are encouraged to try to 
answer the questions whether their decisions or answers were consistent with economic theory, optimal or efficient, and how those decisions could 
affect the welfare of the others. In this way, the teacher creates an information gap among students, a sense of deprivation - the unsatisfied need for 
knowledge on the decisions taken. There appears the "science curiosity that can be addressed during the lectures and/or explored by students 
themselves. 
Topic 1 Overview of the course; Introduction to experimental and computational microeconomics, Introduction to R-CRAN, MAXIMA, NetLogo 
Topic 2 Marshall vs Chamberlain and Robinson worlds, Free market vs perfect competition, Monopoly power, Oligopolistic competition 
Topic 3 Rationality, Standard Social Scientific Models (SSSMs), Behaviorist critic, Ecological rationality by Vernon Smith,  
Topic 4 Consumer choice Interporal choice and procrastination, Uncertainty and risk; risk perception and risk aversion,  
Topic 5 Social interaction Standard Social Scientific Models (SSSMs) and General Equilibrium Model, Common well-being vs Own well-being; Social 
Utility function,  
 
The learning outcomes of the course are as follows: 
- Students are familiar R- CRAN computational environment 
- Students are able to use different data sets to conduct their own research 
- Students gain and process data independently 
- Students are capable of working in groups and co-operating with others 
- Students have the experience of conducting research projects 
- Students are able to formulate their own point of view and express it in the discussion 
- Students express their research curiosity and openness towards economic phenomena 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

 Applied 
Macroeconomics 

45               45 5 EP, Projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this 45-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and 
predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the 
macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to static (intersectoral) general equilibrium analysis. The second part covers core growth 
facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena. 
Part I: Static General Equilibrium (15 h): 1. Two-sector Robinson Cruzoe model., 2. Multiple household types., 3. Taxes and transfers. Government sector. 
Investment in static models., 4. Endogenous labor supply. Wage setting and unemployment., 5. International trade. Armington aggregator. 
Part II: Dynamic General Equilibrium: Growth (15 h):1. Growth facts. Solow model., 2. Ramsey model., 3. Optimal taxation in the long run.,  
4. Endogenous growth.5. Overlapping Generations. 
Part III: Dynamic Stochastic General Equilibrium: Business Cycles (15 h):1. Real Business Cycle model., 2. Unemployment over business cycle. Search & 
matching framework., 3. New Keynesian model., 4. Optimal monetary policy., 5. Financial Frictions. 
Students know how to the main macroeconomic models in the fields of static general equilibrium, economic growth and business cycles and their 
implications for economic policy. 
Upon completion of the course students will be able to: 
• Formulate simple general equilibrium models 
• Understand the logic behind macroeconomic statics and dynamics 
• Understand processes behind economic growth and business cycles 
• Evaluate the effects of changes in macroeconomic policy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

R: intro / data 
cleaning and 
imputation R / 
basics of 
visualisation 

      30         30 3 EP - informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to introduce statistical program R-cran. The course is dedicated to master's program students of Econometrics and Informatics, 
Data Science programs and for all who want to learn an advanced statistical software and use it both in the business analytics and in the scientific 
work. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: the final exam. 
 
The main aim of the course is to make students familiar with advanced statistical software which requires coding skills. In the course we will focus on: i) 
preparation of the efficient work environment ii) preparing and tidying different types of data sets iii) visualization. Students will obtain the necessary 
knowledge of the language of the R program to use the R program packages, as well as independently develop applications based on available 
packages. In addition to IT skills, students will be shown examples of the empirical application of the data analysis program to encourage them to use 
the program in their own areas of interest. 
The topics include: R and R-Studio basics – graphical interface/editor, projects, package installation, Data import, Basics of commands, types of objects 
and data structures, Basic data management – operations on data-frames, handling with missing values, factors, combining data, sorting, subsetting, 
Basic plots – bar plots, pie charts, histograms, box plots, scatter plots, mosaic plots or correlograms, R as the analytical solution – descriptive statistics, 
frequency and contingency tables, correlations, example parametric and non-parametric tests, Basics of user-written functions, control flow. The list 
may be extended, depending on the initial skills and the interest of the group. 
After this course the student: 
- Student is familiar with R-CRAN computational environment 
- Student is able to use different data sets to conduct their own research 
- Student gains and processes data independently 
- Student is capable of visualizing basic structures and solving simple research problems 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Python and SQL: 
intro / SQL 
platforms 

      30         30 4 Test, Projekt - informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course consists of two parts: introduction to SQL (Part1) and introduction to Python (Part2). 
The first part of the course provides participants with a broad introduction to SQL in the following topics :data administration (to create tables, indexes) 
data manipulation (to add, modify, delete and retrieve data),query construction to extract useful information. 
In the second part , the material covers the use of 
data structures, data manipulation and visualization in Python. The course ends with presentation of methods for joining SQL queries and Python 
program: 



9 

 
1. Relational model for database management. 
2. SQL: Table manipulation and basic queries: create/drop table, select, where, insert, update 
3. SQL: complex queries, joins, precuders 
4. SQL: indexing, triggers 
5. Python: preparation of the environment (Ipython Notebook/PyCharm, data structures, debugging. 
6. Python: Flow control: if, for, while, iterators, error handling. Working with text files. 
7. Python: Functions and classes. 
8. Python: Linear algebra with NumPy 
9. Python: Data handling and wrangling with Pandas. 
10. Python: Visualization with Seaborn and matpotlib. 
11. Python in the web: using APIs, JSON, XML, we requests, very basic web applications. 
12. Python: working with databases. 
13. Presentations of projects. 
After finishing the course student knows the fundamentals of Python programming. Student knows how to use Python and its packages to prepare and 
analyze data to solve basic economic problems. 
Student is able to prepare Python programming environment and install required packages. 
Student is able to read/write, transform and aggregate data which is used in economic analysis. Student is able to prepare complex visualization to 
illustrate socio-economic phenomena. 
Participant understands that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills to 
seek knowledge ,and update it to constantly changing Python libraries 
Student understands that programming in Python gives a number of universal competencies, which can be applied in many areas of economics as well 
as other fields of knowledge 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Statistics and 
Exploratory Data 

Analysis 
      30         30 5 EP, Projekt B 

ekonomia i 
finanse 

informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The laboratory gives theoretical basis for basic statistics analysis and explanatory data analysis. Participants will acquire theoretical knowledge about 
basics concepts and tools used in statistics and EDA. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples and exercises 
to be solved by students. The course is obligatory for students of Data Science. 
Statistics and Explanatory Data Analysis topics: 
Descriptive statistics: 1. Random variables, pdf, cdf etc., 2. Measures of location: mean, mode, median, trimean, mid-mean, trimmed mean, winsorised 
mean, mid-range, quartiles, deciles, percentiles, 3. Measures of dispersion: range, variance, standard deviation, interquartile range, median absolute 
deviation, 4. Higher order moments: skewness, kurtosis, 5. Outliers: IQR approach, Z-score, modified Z-score, 6. Distribution estimation (normal, 
Gamma, Beta, lognormal, Pareto etc.) 
Graphical analysis of data: 1. Histograms,2. Kernel densities,3. Scatter plots,4. Box plots5. QQ plots, PP plots,6. Run chart and others. 
Statistical inference: 1. One sample (t test, z test, binomial test, Chi-square test), 2. Two independent samples (t test, Wilcoxon test, Chi-square test, 
Fischer exact test), 3. More than two independent samples (ANOVA, Kruskal-Wallis, Chi-square test), 4. Two matched(paired) samples (paired t test, 
Wilcoxon signed rank test, McNemar test/symmetry test), 5. More than two matched samples (repeated ANOVA/mixed effects model, Cochran’s Q 
test/Friedman test) 
Measures of dependence: 1. Pearson, Spearman and Kendall correlation coefficients, 2. V-Cramer measures 
Power & Sample Size analysis :1. Simple tests,2. Multiple hypothesis testing. 
The students will learn how to calculate and interpret descriptive statistics and different statistical charts. They will also learn how to perform main 
procedures of statistical inference – either parametric and nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Introduction to 
Data Science 

15               15 2 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course provides a brief introduction to Data Science. The main goal is to shine a light on all areas related to Data Science starting from description 
of most popular tasks like data wrangling and exploration, task automation and predictive modeling through explanation of true meaning of “Big Data” 
description of most popular data science software and finishing with data science applications and reality of everyday work. 
The lecture will cover the following topics:  What is Data Science? What data scientists do?  Every-day reality of data science jobs - data wrangling. 
Understanding Big Data,  Data exploration and description., Task automation., Predictive and descriptive modeling., Machine learning and 
econometrics. What is the difference?, Data world is not always flat - working with different data structures., Importance of soft skills., Data scientists 
toolbox. What software to use?, Putting Data Science to work: business, science and everything in between. 
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Participants knows the fundamentals of Data Science, what is the true meaning of data science, what are the most common tasks performed by data 
scientists. Additionally students know what is currently most popular software for multiple applications (data exploration and visualization, task 
automation, predictive modeling, etc.) Student is able to identify the essence of data science problem and chose the right software to solve it efficiently. 
Participants understands the role of soft skills in the job of data scientists. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Unsupervised 
Learning 

      30         30 3 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Unsupervised learning course is focused on exploring data structure and extracting crucial information from unlabeled data without any particular 
variable of interest. The course is based on three subfields of unsupervised learning: clustering, dimension reduction and association rule learning. Both 
theoretical and practical aspects are going to be discussed. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: group projects. The course is 
dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
 
The main aim of the course is to make students familiar with research opportunities associated with data mining algorithms (Knowledge Discovery in 
Databases, KDD) and their usage in business applications. Three blocks of subjects are going to be fulfilled: clustering, dimension reduction and 
association rule learning. 
Each of the blocks will be divided into four stages: i) introduction and construction of basic algorithms, ii) familiarization with accessible commands in R, 
their comparison and evaluation, iii) work with newest literature sources, iv) group project. 
BLOCK 1: Clustering 
Data research will be done by clustering. Several methods are going to be introduced: distance-based, k-means, Partitioning Around Medoids (PAM), 
Clustering Large Applications (CLARA), Clustering Large Applications based on RANdomized Search (CLARANS) or nonparametric clustering, hierarchical 
clustering, dictionary learning, linkage methods and probabilistic ones. Different ways of identifying the optimal number of clusters (CH index, 
Silhouette index) and agreement indices will be presented. 
BLOCK 2: Dimension reduction 
Analysis of main components of the principal component analysis (PCA), multidimensional scaling (classic and metric), as well as actual non-linear 
dimension reduction methods. 
BLOCK 3: Association rule learning 
Main algorithms of association rules are going to be introduced (Apriori, Eclat, FP-growth, OPUS). They are applied i.a. in market based analysis and 
common patterns between purchased goods. Crucial measures of rules and transactions (support, confidence, lift, difference of confidence) will be 
described. 
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Models based on real data will be prepared (with cleaning and transforming the input data). Visualization methods of data regarding transactions, 
rules and clusters (also interactive), as well as simplifying tools for big data by sampling will be done. Examples of used packages: arules, arulesViz, 
stats, cluster, pdfCluster, clues i inne (see R TaskViews „Cluster” - Cluster Analysis & Finite Mixture Models). 
 
- Student has knowledge about unsupervised learning principles 
- Student is familiar with unsupervised learning methodology 
- Student is able to analyze data by using unsupervised learning approach 
- Student is able to use knowledge about unsupervised learning to conduct his/her own research 
- Student gains, processes and analyzes data independently 
- Student is capable of working in groups and co-operating with others 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
- Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Communication 
and 

Autopresentation 
  30             30 2 EU - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
Practical communication and autopresentation, based, among other things, on the principles of ancient rhetoric, teaches how to master the word. It 
organizes the process of speaking. Facilitates the efficient development of an occurrence. Develops a sense of form and the ability to adapt it to the 
auditorium and circumstances. It helps to combat stage fright, and during the presentation it helps to control all the elements that make up the 
rhetorical action. Rhetoric is the perpetrator of persuasion. 
 
During workshops on practical communication and autopresentation, participants learn how to organize the pre-occurrence thinking process, analyze 
rhetorical action, learn from their own and other people's mistakes, and do exercises.  
 
Themes of the workshops:  
 
- analysis of basic concepts in the field of practical communication and persuasion techniques  
- creating the habit of organizing every statement  
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- indicating the role of the listener in the process of speaking and speaking  
- description of the mechanisms of understanding and remembering the spoken word  
- creating individual persuasive and argumentative patterns  
 
Contents to discuss and practice:  
- stages of rhetoric and persuasive proceedings  
- the importance of the thesis and its place in the plan of expression  
- invention, or creating a holistic vision of the issue (rhetorical research)  
- rhetorical questionnaires - distribution / composition, i.e. the division of material; internal organization of the speech, speech plan, types of outlines  
- expressing, or elocution: how to choose language resources according to the subject of the speech, the situation and the auditorium  
- memoria, or memorizing; elements of memory art (mnemotechnic)  
- rhetorical action, or a speaker in action  
- tips and exercises (facial expressions, gesture, attitude), work with the breath, body language  
- speaking, evaluation of rhetorical action - proofreading - principles of rhetorical improvisation  
- improvisation on a given topic  
- basic issues regarding the audience  
- negotiations  
- interviews  
- readings read (reading your own and someone else's texts)  
- polemic voice, occasional speech, sacred indignation, unwavering resistance, an attempt at reconciliation et cetera.  
- exercises and tips on voice in space: in the open air, in a closed room; "Hyde Park", or outdoor activities, outside the lecture hall, on the stairs, in the 
lobby) 
 
After the workshop, the participant knows: 
 

- how to prepare for the presentation 
- how to construct a statement 
- how to recognize and control the auditorium 
- how to deal with the opponent 
- how to fight fright 
- how to work on yourself, perfecting the skills acquired during the course 
- how to present yourself well 
- how to negotiate effectively. 
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He/she can also control the breath and modulate the voice. It improves diction, takes on self-confidence, uses learned persuasive patterns in various 
life situations. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U06, KS_02, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  265 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 Różne formy - - 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW05, KS02, KS01, K_U07 

Advanced 
Econometrics 

30     30         60 6 EP i Projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The lecture and exercises on econometrics are to familiarize students with advanced econometric techniques, their properties and the most important 
applications. The lecture concerns: models estimated on the time series and panels as well as the applications of the MLE and GMM estimators. 
The lecture is intended for students of the Data Science program. The lecture uses concepts in the field of linear algebra, mathematical analysis, probability 
calculus, descriptive and mathematical statistics and basic econometrics. 
 
The lecture concerns important areas of modern econometrics: models estimated on the time series and panels, and the applications of the Maximum 
Likelihood and Generalized Method of Moments estimators. 
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During the lecture, the most important statistical models used in modern econometrics will be discussed. The lecture will be illustrated with empirical 
examples. Exercises for the lecture are used to familiarize students with the applications of econometric models discussed at the lecture and to check 
students' knowledge on an ongoing basis. 
Topics: 1. Stochastic process, Spurious regression, 2. Stationarity and Nonstationarity, Stationarity testing – Augmented Dickey-Fuller and KPSS test 
3. DL and ARDL models, 4. ARMA and ARIMA models, 5. Seasonality, 6. Cointegration and Error correction model, 7. Maximum Likelihood Estimators, 
Likelihood function, properties and testing process, 8. Binary dependent variables models (LPM, Logit, Probit and others), 9. Ordered Logit & Probit 
10. Multinomial Logit, Conditional Logit, 11. Models for count data (Poisson, Negative Binomial and others), 12. Censored data, sample selection, Censored 
data model (Tobit), Sample selection (Heckmann model), 13. Panel data, Panel data specificity and properties, OLS, Random Effects and Fixed Effects 
models, Hausman and Individual Effects tests, 14. Endogeneity, Instrumental Variables Methods, Instruments choice, Hausman and Sargan tests 
15. Generalized Method of Moments 
Students will be able to identify features of time series, panel & cross sectional data and select best modeling method. 
They will know how to: 1. choose the most appropriate model, 2. implement it in a statistical tool, 3. assess a quality of the model, and 4. interpret obtained 
results. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_U04, K_U07 

Algorithms for 
Data Science 
Algorithms for 
Data Science 

30     15         45 6 EP - informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The objective of this course is to teach the students basic algorithms and data structures. For each topic, the students will learn both the theory and how to 
apply it in commonly used programming languages (C++, Python). Final grading is based on scores from problem sets (homework) and written exam. The 
course is obligatory for students of Data Science. 
1. Introduction:    - Programming languages we will be using,  - How to self-teach algorithmics, - Example algorithm 
2. Basic definitions:  - a computational model: Random Access Machine,  - computational problem definition,  - computational complexity and asymptotic 
notation 
3. Correctness of algorithms: invariants and loop variants 
4. Classic sorting algorithms 
5. Dynamic programming 
6. Dictionaries:    - Arrays and lists,    - Balanced binary search trees *,    - Hash tables * 
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7. Alternative data structures:    - Heaps,    - Interval trees,    - Find&Union * 
8. Graphs:    - definition and applications,    - BFS,    - DFS,    - Dijkstra algorithm,    - mathings and floats 
9. NP-completeness:    - most important complexity classes: P, NP,   - Reductions and NP-hardness,   - Examples of NP-hard problems 
10. Beyond classical algorithmics: simlulated annealing 
 
After this course the student: 
- knows the basic theory of algorithms and data structures 
- knows how to design their own algorithms, prove their correctness, and estimate their computational complexity 
- is able to apply this knowledge in practice, by detecting the common situations where the common data structures and algorithmic methods could be 
applied, and by implementing them or using the standard implementations in their programs 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Webscraping 
and Social 
Media Scraping 

      15         15 3 EP, Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Web scraping and social media scraping course is dedicated for collecting data from the web in an automated manner. Due to the course, students will 
acquire the tools for extracting the data from the web. The labs contain techniques for automated extraction of the content. In particular, knowledge about 
gathering and mining the information from the web/social media using the most suitable software and creating custom web/social media scrapers will be 
described. Mainly practical aspects are going to be discussed. The course is realized in a computer lab. Passing requirements: group projects. The course is 
dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
Course contents:‒ the structure of webpages, ‒ web/social media scraping with selected libraries, ‒ extracting text, links, tables and forms, ‒ downloading 
files (ready-made files, multiple files, multiple pages), ‒ authentication, ‒ browser emulators, ‒ case studies, ‒ responsible scraping & good practices 
- Student has knowledge about web scraping 
- Student is familiar with web scraping methodology 
- Student is able to use knowledge about web scraping to conduct his/her own research 
- Student gains and processes data independently 
- Student is capable of working in groups and co-operating with others 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
- Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 

Symbol 
efektów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 
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uczenia się dla 
programu 
studiów 

Advanced 
Programming 
in R 

      15         15 5 
EP, Praca 
Własna 

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The aim of the course is to teach advanced programming methods in R, create complex scripts / programs, and evaluate their time complexity, as well as 
create own functions and packages. Firstly, the functions of the dplyr package will be presented to effectively aggregate and analyze data in subgroups, and 
use pipe operator %>% for a more readable code representation of several nested commands. Then the main focus will be on the automation of repetitive 
activities. In this context, while and for loops will be discussed, as well as the alternative R functions of the apply family. Also, elements will be introduced to 
conditionally execute program fragments and run code in batch mode. We will also discuss creating own functions and packages. An important part of the 
course will be showing tools for analyzing the code, evaluating its time effectiveness, and identifying and handling errors. The use of C ++ basics in R (Rcpp 
package) will also be discussed for example to replace slow R loops 
 
R-CRAN is currently one of the most popular programs for statistical and econometric data analysis. Its advantages include: free/open-source license (also 
for commercial usage), versatility (new packages containing statistical procedures used for example in econometric, psychometric, sociological, geological, 
weather and biomedical analyzes are constantly being created) and a huge community of users contributing to it. new packages and supporting each other 
through online forums. R is also the best current data visualization program. 
The course is designed for people who are familiar with the R program, want to specialize in it and want to master advanced programming methods in this 
environment and then use it in quantitative analysis. The use of this program requires expert knowledge of the programming language, which is a 
programming language. 
Detailed course content: 
• R as an object language - overview of objects, their methods and properties, creation of own objects, object programming in R 
• R as a functional language - writing own functions, using loops and conditional processing, creating new methods for existing functions 
• Analysis of code time complexity, effective loop alternatives (including the family of the apply () function) 
• Code debugging tools (including features), defensive programming, algorithm optimization in R - benchmarking, profiling, memory management. 
• Parallel processing 
• Metaprogramming in R (non-standard code evaluation, R-macros, R expressions, domain languages in R) 
• Using C ++ elements in R (Rcpp and others) 
• Creating own packages in R and testing them, creating package documentation 
1) Student at the end of the course knows how to use the R programming language to optimize quantitative data analysis procedures 
2) Will have an in-depth knowledge of programming techniques in R 
3) Participant knows the application possibilities of R programming in quantitative data analysis 
1) Student can choose the optimal solution 
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2) Participant is skilled at working with statistical data using the R package, can automate and optimize data processing 
3) Student can design and write advanced procedures and functions in the R program 
1) The participant understands that the expert user of the R program is constantly learning about this environment and improving the workshop. 
2) The student is aware that the R program with additional packages is constantly being developed and offers new opportunities over time. 
3) The participant is aware that the R program is a universal tool and can be used in various fields of knowledge and that the course provides the basis for 
self-seeking such adaptations. 
Students who complete the least-proficient course will know the program at the proficiency level, which will be a valuable position in the CV and a clear 
signal for employers with high analytical skills. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Machine 
Learning 1: 
classification 
methods 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

This course provides a broad perspective on application of Machine Learning methods in supervised learning for regression and classification problems. It 
includes both the description of theoretical background and practical examples and illustrations. The course covers the basis of machine learning including 
measuring performance, model testing, details of validation methods, feature engineering and selection, simple linear and logistic regression, discriminant 
analysis as well as K-nearest neighbors, Support Vector Machines, ridge and Lasso regression modelling methods. 
1. Introduction to Machine Learning: a. What is and what is not machine learning, b. Differences between classification, regression and clustering, c. 
Introducing a cost function, d. Sample parametric methods - linear regression and logistic regression 
2. Measuring performance, machine learning diagnostics: a. Performance measures of supervised learning algorithms (model performance, error, confusion 
matrix and ratios, ROC curve, AUC, RMSE), b. Learning curves, c. Training set and test set 
3. Testing the model: a. Extending model complexity to increase fit, b. The concept of bias and variance and their trade-off, c. Cross-validation, selection of 
number of folds 
4. Feature engineering: a. Feature transformation, b. Discretization of continuous features, c. Feature standardization/normalization 
5. k-NN: a. Classification with k-nearest neighbors, b. Regression with k-nearest neighbors,  
6. Support Vector Machines: a. Optimization objective, b. Separating the data with a maximum margin, c. Kernel selection for more complex data 
d. Modification of SVM algorithm for regression problems,  
7. Feature selection methods: a. Wrapper methods including automated selection (forward, backward and stepwise), b. Filter methods – applying scoring to 
features (e.g. Chi squared test, information gain and correlation coefficient scores) 
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8. Regularization methods: a. introducing penalty for complexity, b. L1 regularization for additional sparsity in coefficients, c. L2 regularization for 
penalization of large coefficients, d. Regularized linear regression, e. Regularized logistic regression 
9. Lasso regression 
10. Workshops on real data 
11. Project presentations 
After completing the course, the average student will have reliable, structured knowledge on a wide range of unsupervised learning algorithms for 
regression and classification problems, such as linear and logistic regression, linear discriminant analysis, kNN, ridge regression, LASSO, Support Vector 
Machine. They will know the theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing their application in practice. They will 
be able to select predictive modeling algorithms that are best suited to the specific research problem, perform reliable validation of models, select and 
transform variables, and perform an independent research project using the methods learned. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/Projekt  B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy empirical 
contents and use of sophisticated IT & modeling tools. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.3 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 Różne formy - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW05, KS02, KS01 

Applied Finance 30     15         45 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Applied Finance course consists of a 30 hour lecture and 15 hour lab. It’s a patchwork course conducted by several lecturers and is covering different 
current topics in the area such as machine learning and statistical tools in algorithmic trading, path dependent option pricing, linear factor models, risk 
modelling in financial institutions, financial management and capital structure. The details may vary year to year depending on the professors invited to 
give lectures 
1. Machine Learning/Statistical tools in algorithmic trading 
The aim of this part of the Applied Finance course is to give basic theoretical background for high-frequency algorithmic trading. Students will learn 
characteristics of high-frequency data and steps needed to prepare the data, aggregate it to desired frequency. It will be shown how to build and verify 
profitability of simple own trading strategies (backtesting/validation). The specifics of validation of machine learning algorithms applied on time series 
data will be also discussed. R environment will be used for practical examples – its previous knowledge is expected. 
2. Path dependent option pricing with Monte Carlo simulations and Rcpp package 
During this module we will learn how to perform simple Monte Carlo simulations to perform valuation of path dependent exotic derivatives. To improve 
efficiency of simulations, we will see how to bring C++ code into R using Rcpp package. Also, we will discuss antithetic sampling as one of the ways to 
reduce variance of option price approximations. We will also learn how to present result of analysis with plots created with ggplot2 package. 
3. An Introduction to Linear Factor Models 
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This module comprises of two components, introducing students to linear factor models motivated by the multifactor Arbitrage Pricing Theory (APT) 
framework. 
The first component sets out the theoretical basis of linear factor models and their development. 
The second component is of a practical nature and introduces students to the construction, estimation and interpretation of time-series linear factor 
models. Students are expected to have a basic knowledge of time-series econometrics and analysis. 
4. Risk modelling in financial institutions 
Credit Risk - Credit Scorecards (Logistic regression) 
Market Risk - Value-at-Risk and Expected Shortfall (Historical Simulation, VC method, GARCH models) 
Operational Risk - LDA approach (Poisson + EVT models) 
Fraud Risk - Binary Choice Models (Econometrics 
& ML methods) 
5. Financial Management 
Investment appraisal: identifying and calculating relevant cash flows for investment projects; calculating and discussing the relative merits of NPV and 
IRR; adjusting for risk and uncertainty in investment appraisal; 
Specific investment decisions: lease or buy; asset replacement; capital rationing 
Management of inventories, accounts receivable, accounts payable and cash 
6. Capital Structure 
Part I 
Capital structure – meaning, practices and formal definitions. Impact on firm’s valuation. 
Two perspectives of companies’ valuation in the presence of uncertainty 
Concepts of arbitrage – two periods. Farkas’ Lemma, Stiemke’s theorem and “iron law” of no-arbitrage. The first Modigliani-Miller’s theorem in the 
case of economic paradise 
Interpretation and derivation of Arrows’ coefficients – impact of investors’ utility and time preferences. Extension of M-M theory- the case of n>2 
periods. 
Part II 
Law of iterated expectations and the third Modigliani-Miller’s theorem. Practical consequences for dividend policy. 
M-M theory in the world of asymmetric information and taxes 
Pecking order alternatives to M-M world 
Capital structure theories – empirical evidence and verification. Approaches and ambiguous results. 
Determinants of capital structure, optimality and other practical issues 
On finishing the course students possess versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of selected topics in applied finance. They 
will be able to analyze and aggregate different types of data. They will know how to prepare and backtest investment strategies including different 
instruments (e.g. options), calculate appropriate evaluation statistics and select best performing strategies. Students will be familiar with risk modelling 
techniques and several aspects of corporate finance 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U03, K_U07 

Advanced 
Visualisation in R 

      30         30 6 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to teach advanced visualisation methods in R for design adequate and publication ready graphs. For this purpose ggplot2 
package will be presented thoroughly from the basics to the advanced applications. Participants will learn about syntax rules of ggplot2, different 
geometries (e.g. geom_line, geom_point, geom_bar), editing each of the element of the graph (theme, scale functions). Finally the overview of 
advanced type of graphs will be presented including maps and 2 dimensional distribution. During the semester interactive graphs in various packages 
will be discussed. An important part of the course will be showing how to use R packages for data visualization effectively. 
 
R-CRAN is currently one of the most prevalent language for quantitative data analysis. One of the strongest aspect of R are data visualization packages 
with ggplot2 at the head. The course is designed for people who are familiar with the R program, want to specialize in it and want to master visualization 
methods in this environment and then use it in quantitative analysis. 
 
1. Introduction to ggplot2 (functions: ggplot(), aes(), geom_point(), ggsave()) 
2. Theme editing (functions: themes(), guide_legend(), guides(), labs(), packages: extrafont, ggthemes) 
3. Labels on the graph (functions: geom_text(), geom_label(), geom_text_repel(), geom_label_repel()) 
4. Scale editing: (family of scale_* functions) 
5. Barplot and pie plot (functions: geom_bar() and geom_arcpie()) 
6. Linear plot (functions: geom_line(), geom_vline(), geom_hline(), geom_rect()) 
7. Multiple graphs in ggplot2 (multiplot(), grid.arrange(), viewport()) 
8. Estimating trend on graph (geom_smooth()) 
9. Visualizing 1d distributions: (functions: geom_histogram(), geom_density(), geom_boxplot(), geom_violin()) 
10. Visualizing 2d dimensional distribution: (functions: geom_bin2d(), geom_hexbin(), geom_tile()) 
11. Maps in ggplot2 (functions: geom_polygon, ggmap) 
12. Interactive visualization in ggplot2(packages: ggiraph 
13. Stat functions (stat_ family function) 
14. htmlwidgets in R 
Project presentations 
 
1) Student at the end of the course knows how to use the R visualization packages to create advanced and publication ready graphs in R 
2) Will have an in-depth knowledge of visualization techniques in R 
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3) Participant knows the application possibilities of visualization techniques in quantitative data analysis 
 
1) Participant is skilled at working with statistical data using the R package, can automate and optimize data visualization 
2) Student can design and write advanced procedures in the R program 
 
1) The participant understands that the expert user of the R program is constantly learning about this environment and improving the workshop. 
2) The student is aware that the R program with additional packages is constantly being developed and offers new opportunities over time. 
3) The participant is aware that the R program is a universal tool and can be used in various fields of knowledge and that the course provides the basis 
for self-seeking such adaptations. 
 
Students who complete the least-proficient course will know the program at the proficiency level, which will be a valuable position in the CV and a clear 
signal for employers with high analytical skills. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Text Mining and 
Social Media 
Mining 

      30         30 4 Projekt, T B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Considering the volume of text information over the business, research and the Internet, text mining becomes a key skill. Text mining focuses mostly on 
unstructured text data that comes in words. The main aim of text mining is to extract the actionable knowledge from the text. This course covers the 
important underpinnings of text mining, as well as its applications in exploring patterns and trends in social media usage. The tools supporting different 
methods of text processing and analysis will be applied in order to address various needs. Mainly practical aspects are going to be discussed. The course 
is conducted in a computer lab. The course is dedicated for graduate students (Econometrics and Informatics, Data Science). 
 
Course contents: ‒ unstructured data analysis - basic concepts and methods, ‒ natural language processing and text mining, ‒ knowledge 
representation and information extraction, ‒ text categorization, ‒ text clustering, ‒ text visualization, ‒ topic modelling, ‒ sentiment analysis, ‒ web 
pages content analysis 
‒ social media analysis, ‒ patterns and trends in social media usage, ‒ information diffusion on social networks 
 
‒ Student has knowledge about text mining 
‒ Student is familiar with text mining methodology 
‒ Student is able to use knowledge about text mining to conduct his/her own research 
‒ Student processes data independently 
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‒ Student is capable of working in groups and co-operating with others 
‒ Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion 
‒ Student expresses his/her research curiosity and openness towards economic phenomenon 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Big Data Analytics       15         15 2 Projekt B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The laboratory gives practical experience in using Hadoop ecosystem technologies for Big Data Analytics. Participants will learn how to apply data 
analysis and machine learning techniques they have learned in previous courses to Big Data datasets. Student will not learn new techniques. The course 
will be focused on practical experience and understanding concepts behind used technologies. 
 
1. Introduction to Linux environment 
2. Introduction to Big Data concepts: • Hadoop ecosystem, • MapReduce paradigm 
3. Data preparation and exploration with use of Apache Hive and Apache Spark: • Differences vs. RDBMs, • Optimization, • Traps 
4. Introduction to ML with Apache Spark: • Transfer models build in R or Python to big data world (possibilities and limitations) 
5. Interactive analytics 
6. Visualization in Big Data 
7. Scheduling tools (Apache Airflow) 
 
Student will learn how to use Hadoop Ecosystem technologies for data preparation, analysis and how to apply basic machine learning algorithms to big 
data datasets with use of Apache Hive and Apache Spark. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 
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Machine Learning 
2: predictive 
models, deep 
learning, neural 
network 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course covers more advanced methods of machine learning: decision trees and neural networks. Practical examples include methods measuring 
model performance, methods of model validating/testing, feature engineering and ensembling learning. Both theoretical background and practical 
empirical examples are discussed. Practical applications cover problems of classification and regression, image/pattern recognition, processing and 
forecasting of sequences, time-series analysis and deployment of methods in the cloud environment. 
 
1. Decision trees in regression: methods of building trees, splitting algorithms CART, C5.0, splitting criterion, interpretation of results, problem of 
overfitting, stopping criteria, prunning the trees, cost-complexity parameter, cross-validation, testing, building predictions using trees,   
2. Decision trees in classification: splitting criterions and measures of node impurity, Gini coefficient, Information Gain, node entropy, primary and 
surrogate splits,  
3. Bagging and random forests: boostrapping and resampling methods, sampling with replications, subagging, predictor randomization, averaging the 
trees. out-of-bag errors, parameters tuning  
4. Boosting: weak learners vs. Strong learners, gradient boosting, extreme gradient boosting, regularization methods, adaptive boosting 
5. Ensembling: simple and weighted averaging, majority voting, weighted voting, stacking of bottom-layer models and top-layer model  
6. Neural Networks: artificial neurons, topology of the neural networks, input layers, hidden layers, output layers, weights, bias, activation functions, 
backpropagation algorithm, methods of weights modification 
7. Convolutional Neural Networks: filters, receptive fields, activation maps, structure of CNN, convolutional layers, ReLu layers, pooling layers, dropout 
layers, stride, padding, transfer learning, methods of data augmentation, backpropagation algorithm 
8. Recurrent Neural Networks: sequence processing, idea of internal loop, recurrent connection, state variable, vanishing gradient problem, LSTM/GRU 
layers, carry dataflow, recurrent dropout, recurrent layers stacking, bidirectional recurrent networks, time-series forecasting using RNNs, sequences 
classification, sentiment analysis 
 
After completing the course, the students will have structured and reliable knowledge on decision trees and neural networks. They will be able to apply 
them for both regression and classification problems. Also the will know how convolutional neural networks and recurrent neural networks work. They 
will know the theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing them to deploy the models in practice, also in 
the cloud framework. They will also know to interpret results and explain how they work to other non-technical people. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Negotiations   30             30 3 EU, Esej - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to transfer knowledge and practice practical skills related to efficient communication, solving conflicts and negotiations. 
Negotiations will be presented as effective method of solving conflicts and group decision-making, requiring high level of communications skills. The 
students will learn and practice building negotiation strategies and using techniques of conducting negotiations, including socio-economic and cultural 
context of negotiations. 
In order to obtain the educational effects concerning students competences of participating in negotiation processes, workshops will take place during 
the classes, enabling students taking part in negotiation games. The assessment of these team games and the assessment of an essay written by the 
students individually will be the basis for obtaining the credit for the subject. 
 
Topics of the classes: 
1. Effective communication 
barriers and limitations in effective communication; principles of effective communication; verbal, paraverbal and non-verbal communication; effective 
persuasion; the art of giving way and accepting criticism 
2. Rationality in negotiations 
negotiations as a decision-making process; myths in negotiations; limited rationality; psychological aspects of negotiations; satisfaction in negotiations 
and its measurement 
3. Conflict resolution as a specific negotiating situation 
the essence and causes of conflict; types of conflicts; behavior of conflict participants; styles and techniques of conflict management; conflict 
management and conflict resolving 
4. Negotiation strategies and tactics 
negotiation strategies: positional and problem ones; overcoming resistance in negotiations; persuasion; negotiation techniques; ethical dimension of 
negotiations 
5. Preparation and conducting negotiations 
the negotiation process model; negotiation meta-game; preparation for negotiations; putting expectations; argumentation; regression; concluding 
negotiations 
6. Cultural aspects of negotiations 
the influence of national culture on attitudes towards negotiations; international diversity of the rules of effective communication and negotiation 
techniques; the specificity of negotiations in selected countries 
7. Negotiation workshops 
team work - participation in negotiation games regarding situations related to taking up a job, trading and public affairs 
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After completing the course, the student: 
• analyzes verbal and non-verbal messages in terms of their influence on communication effectiveness 
• knows the specifics of negotiations as the process of conflict management and conflict resolving 
• consciously shapes their attitude in communication to achieve greater effectiveness of communication 
• characterizes different negotiation strategies and techniques 
• applies negotiation strategies and techniques to increase the effectiveness of negotiations 
• identifies the conditions of national culture affecting the negotiation process 
• is able to plan and implement various negotiation strategies with the use of selected negotiation techniques 
• understands the ethical and cultural aspects of conducting negotiations 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_S01, K_S03, K_U07 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy empirical 
contents and use of sophisticated IT & modeling tools. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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4.4 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Reproducible 
Research 

      30         30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and commercial R&D 
processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry modern reproducibility tools. 
 
The course consists of computer labs; each class will be split into theoretical and practical part. The following topics will be discussed (not 
necessarily in the presented order): 
1. Introduction: • Importance of reproducibility in the R&D process, • Consequences of lack of reproducibility, • Best practices 
2. Reporting tools: • Introduction to RMarkdown and RBookdown, • Best programming practices 
3. Networking & Security: • Introduction to Linux shell, • Network security on the example of public/private key pairs, • Connecting to remote 
computers 
4. Version control systems: • Introduction to git, • Worst & best practices with git, • Practical remarks 
5. Remote repositories & Utility tools: • Introduction to GitHub, • Basics of project workflow, • Project management tools 
6. Cloud environment: • Introduction to Amazon Web Services, • Cloud deployment 
7. Summary and outlook 
 
Upon the completion of the course, student: 
1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which tool can be used in 
a given context; 
2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best programming 
practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course while participating in modern 
scientific and commercial data science projects; 
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3. is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that reproducibility tools 
are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the trends in modern data science and IT 
development; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Elective course 
(economics or 
finance) 

  30             30 4 Projekt B 
ekonomia i 

finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Introduction to Anti Money Laundering 
 
The course will have the following content: 
• AML course overview and subject introduction (2h) 
• Terrorist financing prevention and sanctions (4h) 
• Money laundering and terrorists financing risk factors (8h) 
• Money laundering prevention in practice (10h) 
• AML legal framework (4h) 
 
Focusing on relevant best practice, legislation and regulations, the course examines money laundering activities including “know your customer” 
and customer due diligence as well as terrorist financing. Elements involved in the reporting of suspicious transactions are explored, including 
tipping off and politically exposed person risk. The course focuses on current major issues that impact upon the money laundering prevention role. 
The course consists of five units. Each unit contains a set of learning objectives, technical content, practical examples, case studies and tasks to 
complete. 
 
1. The student understands the problem of money laundering and terrorist financing. 
2. The student understands the vulnerabilities of financial institutions to money laundering and terrorist financing. 
3. The student knows the legal and regulatory structures of anti money laundering and combating terrorist financing. 
4. The student knows the management obligations and the risk-based approach to money laundering and terrorist financing. 
 
5. The student is capable of recognizing simple examples of money laundering. 
6. The student is capable of constructing simple methods of money laundering prevention. 
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7. The student is capable of proposing changes to existing legal structures so as to prevent money laundering. 
8. The student is aware of the problem of money laundering and its prevention in modern societies. 
9. The student is able to present the result of his work or the work of a group he was a member of. 
10. The student is capable of working individually and in a group. 
11. The student is able to complete the acquired knowledge. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Elective course (IT 
tools) 

      30         30 3 Projekt/T - informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Databases and Data Warehouses with SAS DI Studio 
 
The course aims to familiarize participants with the creation, modification and management of databases, using SQL language, which is the 
standard used in databases such as Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access, etc. The classes also include knowledge of data 
warehousing as a conceptual tool, technology and research techniques used for economic analysis. Students will also learn SAS ETL intuitive tools 
that support the process of obtaining information from the data, the multidimensional analysis and presentation. The basis of such analysis is the 
possibility to study the relationship between the numerical values representing the data, and a set of parameters called dimensions. In addition, 
during the course there will be presented example of data warehouse used to analyze the labor market in Poland. 
 
1. Database systems. Database management systems in business organizations. Basic actions in relational algebra. Relational model. 
2-3. SQL (Structured Query Language). Queries in SQL: a simple, qualified, with aggregates, nested, with connections. The architecture of a 
database management system (DBMS) 
4. The architecture of a data warehouse as a part of a decision support system (DSS) 
5. Role of data warehouse in terms of benefit analysis and economic losses for an enterprise. 
6. The data warehouse architecture in SAS. 
7. Data sources and data model in data warehouse (metadata). 
8. Information analysis (data analysis), from the data selection based on parameters to multi-level drill data (drill down, drill through) - "from 
general to specific" approach, the technique of going from the most synthetic to increasingly detailed. 
9. Aggregation of data and the formulation of measures. 
10. Multidimensional tables analysis. Fact matrices processing. 
11.Multidimensional analytical data processing - On Line Analytical Processing (OLAP). 
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12. Interactive analytical reports creating based on OLAP data sources, tables and data 
13. Using data warehouses in the National Labor Market Monitoring System. 
14. Data models - definition and types. Entity relationship model. Relational and object-oriented models. Basic actions in relational algebra. 
15. Relational model. Normalization of relational data model. Defining a relational database schema, relationships and prospects. Updating 
operations. Physical database organization. 
 
After the course the student is able to: 
- present knowledge of data warehouse architecture and database management, 
- distinguish between multidimensional data warehouse structure 
- describe how to create a data warehouse 
- create, modify and manage multi-dimensional data structures 
- analyze information based on the parameters selection through multi-level drill data, 
- build and modify the structure of queries to databases and measurement of fact table, 
- process the data through the ETL tools in order to obtain structures for multidimensional analysis OLAP 
- assess the correctness of the queries in SQL (Structured Query Language), 
- interpret the databases queries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_U07 

Elective course 
(quantitative 
methods) 

  60             60 6 
 

Projekt 
B 

ekonomia i 
finanse 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Here a set of different classes may be considered. The classes are validated and adjusted to students need every year.  
 
Example of a course might be:  Credit Risk - methods of scorecards development in R 
 
The course gives both theoretical knowledge and practical skills to model a credit scorecard. During the course all necessary steps to develop a 
scorecard would be discussed and presented. Starting from data preparation (handling a missing data and outliers, derived variables preparation, 
data sampling), going through model estimation (i.e. logistic regression) and model quality assessment (discriminatory power, stability) and ending 
on optimal cut-off choice. 
During the course examples would be presented in R. 
A detailed course plan: 
1. Statistical inference basics 
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2. Modelling sample definition 
3. Risk factors specificity: • Application data, • Behavioral data 
4. Data preparation: • GB flag, • Discretization and different methods of data preparation, • Preliminary variable selection 
5. Probability of Default prediction: • Logistic regression and other methods 
6. Method of scorecard building and transformation to Masterscale 
7. Scorecard Quality assessment: • Functional form selection, • Goodness-of-fit tests, • Discriminatory power, • Stability analysis, • Dimensions of 
Quality assessment 
8. Optimal cut-off point choice 
 
The students will learn how to perform a whole scorecard development project (from modeler perspective). Starting with data preparation 
(handling a missing data and outliers, derived variables preparation, data sampling), through model estimation (i.e. logistic regression) and model 
quality assessment (discriminatory power, stability) to optimal cut-off choice. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Understanding 
Business 

30               30 2 Projekt B 
ekonomia i 

finanse  

 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Economic theory and business practice have been researching the functioning of enterprises for years, explaining their strategies of acting in the 
business environment and ways of gathering their know-how in order to support business decision-making. Therefore, understanding the 
functioning of business is crucial for working in the socio-economic space. The course covers the most important business issues in a knowledge-
based economy, closely related to enterprises operating in diverse, international, multicultural environments. The course is conducted in close 
cooperation with enterprises, which allows for a practical discussion of the use of tools supporting business activities and gives an insight into one 
of the most dynamically developing sectors of the Polish economy - the sector of modern business services. The course is intended for second-
cycle students (Data Science) 
 
The course includes the following topics: 

- Business as an interdisciplinary field, covering knowledge and know-how in economics, sociology, psychology, mathematics, statistics and 
law. 
- Functioning of the business and business environment of modern enterprises. 
- Knowledge of the determinants of the development of modern business practice. 
- Dynamic development of the modern business services sector (including banking, finance, telecommunications, IT, research and 
development, and management). 
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- Research on business trends and innovative trends, as well as optimal operation in various types of organizational contexts of enterprises. 
- Analytical solving of business problems emerging in the socio-economic space. 

The course is conducted in close cooperation with enterprises, which allows for a practical discussion of the use of tools supporting business 
activities and enables mentoring of professional experts that cooperate in classes. 
 
 The student has knowledge about the functioning of enterprises and their activities in the business environment. 
- The student knows the ways used by enterprises to gather their know-how that supports business decision making. 
- Student is able to use knowledge from business-related fields (economics, sociology, psychology, mathematics, statistics, law) to analytical 
solving of business problems. 
- Student independently processes and analyzes data on modern business practice. 
- The student independently analyzes the selected Case Study and prepares the concept of improving the solution presented in it. 
- Student is able to work in groups and cooperate with others. 
- Student is able to formulate his/her point of view and express it in the discussion in the form of the final pitch. 
- Student expresses his/her research curiosity and openness to economic phenomena. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, KS_01, K_U06, K_U07 

Master Thesis 
Seminar & 
Preparation of the 
thesis for the 
diploma 
examination 

    30           30 11 
Złożenie i 

obrona pracy 
magisterskiej  

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of seminar is to assist students with their thesis’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents and use of sophisticated IT & modeling tools. During last semester additional time for preparation  of  the  thesis  for  the  
diploma  examination is dedicated. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_I01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03, K_U07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 940 
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5 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i Finanse 51,25% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Informatyka 41,25% 

 
6 Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Tytuł magistra 

Forma studiów Stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED ISCED 0311 Ekonomia 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS (co stanowi 30 %) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112 ECTS (co stanowi 93,3 %) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

 67,5 ECTS (co stanowi 56,25%) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

65 ECTS związanych z prowadzeniem badań (co 
stanowi 54,2%) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Program nie uwzględnia praktyk 
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 Załącznik nr 19 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów 

uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 10  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 10  

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 60 nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 20  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Posiada pogłębioną wiedzę o różnych grupach, trendach i instytucjach 
kulturalnych, funkcjonujących w ramach społeczeństwa demokratycznego. P7S_WG 

K_W02 

Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zakresów i efektów oddziaływania 
mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich 

(krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, 
politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

P7S_WG 

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych wymiarów interdyscyplinarnych 
aspektów komunikowania międzykulturowego P7S_WG 

K_W04 
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wielorakich modelów komunikowania 

społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, 
ekonomicznych oraz politycznych. 

P7S_WG 
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K_W05 
Posiada wiedzę o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury 

ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym 
rynku. 

P7S_WG 

K_W06 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń 

historycznych, warunkujących określone przemiany w strukturze systemu 
politycznego. 

P7S_WG 

K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę na temat językoznawczego wymiaru 
funkcjonowania przekazów medialnych. P7S_WG 

K_W08 
Posiada poszerzoną wiedzę na temat specyfiki różnych podmiotów systemu 
medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także 

mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom. 
P7S_WG 

K_W09 
Dysponuje wiedzą z zakresu obsługi urządzeń i systemów technicznych 

stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii prasowej, reklamowej i 
wydawniczej 

P7S_WG 

K_W10 

Posiada poszerzoną wiedzę o prawnych, etycznych, psychologicznych 
aspektach funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych 
oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach 
nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze 

psychologicznym oraz komunikacyjnym. 

P7S_WK 

K_W11 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik badawczych 
umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk 

medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, 
prawniczym oraz ekonomicznym. 

P7S_WG/K 

K_W12 

Posiada poszerzoną wiedzę na temat technik i sposobów badania 
podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 

społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich 
specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności. 

P7S_ WG/K 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, 
politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności P7S_UW 
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zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej. 

K_U02 

Potrafi diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej 
rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i 

kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i 
uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

P7S_UW 

K_U03 
Potrafi charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie 
prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych 

podmiotów systemu medialnego. 
P7S_UW 

K_U04 
Rozumie technologie realizacji projektów fotograficznych, widowisk 

telewizyjnych i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania 
napięcia dramaturgicznego 

P7S_UW 

K_U05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w 
formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym P7S_UK 

K_U06 
Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P7S_UK 

K_U07 

Potrafi postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami 
związanymi z funkcjonowaniem wielostronnie postrzeganego systemu 
medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, 

używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną 
analizę medioznawczą 

P7S_UG 

K_U08 

Potrafi łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie 
przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących 

aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, baz danych 
oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje 

sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U09 

Rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, 
zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega 
celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych 

opinii. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Potrafi podejść w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać 
konstruktywnej krytyce działania innych osób P7S_KK 

K_K02 
Potrafi zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety 

wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować 
adekwatne, zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 

K_K03 
Potrafi podjąć refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych 
aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować 

działania, które będą prezentować w przystępnej formie 
PS_KO 

K_K04 Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do 
różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym. P7S_KR 

K_K05 Rozwiązuje postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób 
systemowy, uporządkowany i teleologiczny. P7S_KR 

K_K06 

wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji 
własnych projektów artystycznych;  świadomego używania takich narzędzi i 

pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, 
podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i 

konwencji 

P7S_KR 
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3. Specjalności na kierunku studiów:  
 3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów  

Nazwa kierunku studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 

Posiada wiedzę na temat różnych typów filmów dokumentalnych oraz  
typach wypowiedzi dziennikarskich oraz ma wiedzę z zakresu 

środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych 
projektów artystycznych 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W10, 
K_W11, K_W12 

S1_W02 

Posiada wiedzę o różnych technikach komunikacji między 
dziennikarzem a jego rozmówcą. Zna techniki twórczego 

rozwiązywania problemów i wychodzenia poza utarte schematy 
myślowe. Zna metody wywiadu, metody poznawcze w wydobywaniu 

faktów z pamięci, rozwiązaniach taktycznych podczas rozmowy. 

K_W07, K_W10, K_W11, K_W12 

S1_W03 

Zna historię dokumentu, podstawy sposobów jego realizacji i 
wypływającymi stąd konsekwencjami dla przekazu filmu oraz posiada 

gruntowną znajomość repertuaru związanego ze studiowanym 
kierunkiem studiów i specjalnością, osiągniętą przez indywidualną 

pracę i poszukiwania 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08,  
K_W11, K_W12 

S1_W04 

Zna zasady budowania postaci i przedstawiania konfliktów, 
zagadnienia etyki pisarskiej, odpowiedzialności twórcy wobec 

czytelnika, sposobów docierania do rynku wydawniczego, współpracy 
z czasopismami, kontaktów z wydawcami. 

K_W03, K_W09, K_W10 

S1_W05 Zna najważniejsze zagadnienia dotyczące kompozycji i estetyki 
obrazu oraz środków wyrazu artystycznego stosowanych w fotografii. K_W02, K_W03, K_W11, K_W12 
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Wie jak wygląda praca w terenie, jakie przeszkody związane są z 
wykonaniem odpowiedniego zdjęcia relacjonującego wydarzenia i 

jakimi sposobami je omijać. 

S1_W06 Zna zasady stopniowego budowania napięcia w różnego typach 
przekazu K_W02, K_W10, K_W12 

S1_W07 Zna podstawowe elementy historii polskiej biografistyki i jej 
wykorzystanie w formie pisanej i filmowej. K_W01, K_W04, K_W06, K_W08 

S1_W08 

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów 
technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki 
związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest 

świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym 
kierunkiem studiów i specjalnością 

K_W09 

S1_W09 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania 
jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W05, 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 efektywnie korzystać z zasobów Internetu, wyszukiwać i sprawdzać 
źródła, oceniać ich wiarygodność K_U02, K_U07, K_U08 

S1_U02 scharakteryzować swoje zachowanie oraz potrafi poradzić sobie z 
emocjami i rozwiązywać konflikty. K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U03 oceniać dokumenty jako materiału źródłowego  i ich ograniczenia przy 
wykorzystaniu w pracy dziennikarza dokumentalisty K_U05, K_U08 

S1_U04 w sposób nieszablonowy i nowatorski podchodzić do problemów i 
znajdować twórcze rozwiązania. K_U01, K_U03, K_U07 

S1_U05 
zbudować własną, autorską wypowiedź o charakterze fotografii 

prasowej; sprecyzować temat reportażu, znaleźć bohatera i 
poprowadzić narrację kolejnymi kadrami; przygotować materiał do 

K_U05, K_U07, K_U08 
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publikacji w prasie drukowanej i internetowej, posiada rozwiniętą 
osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i 

wyrażanie własnych koncepcji artystycznych 

S1_U06 

wykorzystywać technologie realizacji widowisk telewizyjnych i 
filmowych; stosować zasady i techniki adaptacji utworów literackich i 

ich przekształcania na język filmowy; praktycznie wykorzystać montaż 
jako element budowania napięcia dramaturgicznego oraz sposobu 

emocjonalnego oddziaływania na widza 

K_U04, K_U09 

S1_U07 
posługiwać się cyfrowym systemem montażu nieliniowego, cyfrową 
technologią audio oraz dokonywać synchronizacji cyfrowej obrazu z 

dźwiękiem 
K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 

wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do 
realizacji własnych projektów artystycznych;  świadomego używania 

takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, 
konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, 

punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji 

K_K01, K_K05 

S1_K02 samodzielnego realizowania projektu krótkiego filmu dokumentalnego, 
opowiadania, artykułu, fotoreportażu K_K02, K_K04 

S1_K03 
stosowania i przestrzegania podstawowych pojęć i zasad z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_K03 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów  

Nazwa kierunku studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Posiada poszerzoną wiedzę o tym, jakie są główne cechy 
poszczególnych gatunków dziennikarskich. K_W02, K_W04, K_W07, K_W11 

S2_W02 

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów 
technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki 
związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest 

świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym 
kierunkiem studiów i specjalnością 

K_W09 

S2_W03 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania 
jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W10, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę, 

gromadzić i selekcjonować materiał oraz łączyć w całość różnorodne 
materiały dziennikarskie. 

K_U04, K_U05, K_U08, 

S2_U02 

Będzie posiadał pogłębioną umiejętność zajmowania się tematyką 
różnoraką oraz określenia specyfiki mediów. Będzie umiał 

przygotować materiał dziennikarski dla różnego typu mediów: 
telewizja, radio, prasa internet. 

K_U03, K_U08, K_U09 
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S2_U03 Potrafi samodzielnie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, 
wykazując jego wady i zalety. K_U02, K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 

Potrafi samodzielnie wychwycić manipulację informacyjną, oraz 
posiada poszerzoną wiedzę umożliwiającą unikanie w praktyce 

naruszeń prawa prasowego i innych przepisów związanych z pracą 
dziennikarską. 

K_K01, K_K02 

S2_K02 Potrafi kierować pracą w zespole dziennikarskim. K_K04, K_K05 

S2_K03 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej 
K_K03 

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów  

Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 

Posiada wiedzę o tematach podejmowanych przez współczesnych  
fotografów dokumentalistów - w tym artystów, socjologów wizualnych i 

reporterów. Zna aktualne tendencje estetyczne dominujące w 
wizualnym dokumencie oraz współczesny warsztat fotografa 

dokumentalisty. 

K_W01, K_W02 

S3_W02 
Posiada wiedzę o tendencjach we współczesnej fotografii i 

przemianach związanych z cyfryzacją tego medium. Zna wpływ 
fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia 

K_W01, K_W02, K_W03 
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– sztuka współczesna 

S3_W03 

Posiada wiedzę o specyfice pracy fotoreportera prasowego, 
newsowego, reportażowego, pracującego dla dziennika, magazynu 

czy agencji fotograficznej. Zna zasady posługiwania się i doboru 
właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, 
średniego i dużego formatu) odpowiedniego do wykonywania 

różnorodnych, specyficznych zadań fotograficznych (plener, studio). 

K_W09, K_W10, K_W11 

S3_W04 

Posiada wiedzę o etyce fotoreportera oraz podstawach prawnych 
aspektów fotografii prasowej. Wie na czym polega budowa 

fotoreportażu. Potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować. Zna 
specyfikę fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem. 

Posiada wiedzę o roli światła, kompozycji i potrzebie wyboru 
odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania. 

K_W10, 

S3_W05 

Posiada wiedzę o najnowszych technologiach i tendencjach w 
zakresie publikacji wizualnych materiałów dziennikarskich (internet, e-
gazeta). Posiada umiejętność przygotowania materiałów i publikacji 

do druku. 

K_W09, 

S3_W06 

Posiada wiedzę dotyczącą światowego i polskiego rynku fotografii, ze 
szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej, a także rynku 

wydawców i kuratorów. Posiada wiedzę  umożliwiającą zilustrowanie 
wybranego materiału tekstowego dobrze dobranym zdjęciem oraz 

uzasadnienie swojego wyboru. Zna zasady wieloetapowej i 
prawidłowej edycji swoich oraz zewnętrznych zdjęć dla rożnych 
odbiorców. Zna istotę prawidłowej fotoedycji, jej cele i zasady. 

Posiada wiedzę potrzebną do zredagowania własnych materiałów i 
przygotowania prezentacji przedstawiającej istotę projektu. 

K_W02, K_W05, 

S3_W07 

Posiada poszerzoną wiedzę związaną ze znajomością teorii, 
metodologii i praktyki związaną z technikami i technologiami 

wykorzystywanymi w we współczesnej fotografii i multimediów 
(techniki analogowe, cyfrowe, obróbka obrazu i dźwięku). 

K_W11 

S3_W08 Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy zarówno jako 
samodzielny artysta fotograf oraz jako pracownik studia K_W08, K_W10 
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fotograficznego i wydawnictwa agencji reklamowej 

S3_W09 

Posiada poszerzoną wiedzę w aspekcie kreatywnych umiejętności 
tworzenia dzieł z zakresu komunikacji medialnej, multimediów, 
fotografii i osadzenia ich w aktualnym kontekście kulturowym i 

społecznym. 

K_W03, K_W05, K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 

Umie samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu 
do publikacji. Umie opisać przy pomocy zdjęć aktualny stan życia 
społecznego oraz toczące się procesy i przemiany społeczne dla 
potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych. Umie 
przygotować i zredagować tekst będący elementem projektu. 

K_U03, K_U08 

S3_U02 

Umie zanalizować najważniejsze zjawiska dotyczące fotografii 
współczesnej i opisać rolę jaką pełni fotografia w sztuce i kulturze. 
Umie dotrzeć do źródeł informacji o współczesnych realizacjach 

fotograficznych. 

K_U08, K_U09 

S3_U03 

Umie posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i 
oświetleniowym, stworzyć kompozycję reklamową, dokonać 

odpowiednią obróbkę cyfrową zdjęć, ewentualnie wykonać montaż 
zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, 

newsowe, a także dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego. 

K_U04 

S3_U04 

Umie wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyncze, będące 
odpowiedzią na zlecenie. Potrafi pracować w zawodzie w oparciu o 

normy etyczne i prawne obowiązujące dziennikarzy fotografów. Umie 
posługiwać się współczesnymi narzędziami warsztatowymi i 

estetycznymi, służącymi do budowania i prezentowania rozbudowanej 
wypowiedzi fotograficznej oraz przygotować je do druku (DTP). Umie 
zilustrować każdy materiał prasowy dobrze wybranych zdjęciem. Wie, 

jak współpracować z fotografami w celu zamówienia, edycji i 
publikacji zdjęć. 

K_U04 

S3_U05 Potrafi samodzielnie realizować i projektować artystyczne prace 
fotograficzne w oparciu o własne twórcze motywacje i aspiracje z K_U01, K_U03, 
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zachowaniem otwartości na odmienne sposoby postrzegania twórczej 
rzeczywistości 

S3_U06 
Potrafi inicjować, planować i prowadzić działania i projekty 

artystyczne i komercyjne oraz analizować efekty własnych prac w 
aspekcie estetycznym społecznym i prawnym 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Ma kompetencje do pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, 
redakcji dziennika i magazynu. K_K01, K_K02, K_K03 

S3_K02 
podjęcia profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi 

wykonać montaż zdjęć reklamowych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, w tym także etycznymi. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K03 
skutecznego pozyskiwania materiału zdjęciowego i fotoedycji, 

zilustrowania każdego materiału prasowego, a także przygotowania 
tekstu do publikacji, we współpracy w zespole. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K04 

Umie selekcjonować i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych 
źródeł oraz wykorzystywać je do swojej aktywności zawodowej. Umie 
również samodzielnie przygotować projekt do publikacji drukowanej 

oraz cyfrowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K05 Ma świadomość znaczenia etycznego postępowania w zawodzie i 
przestrzegania norm społecznych. K_K03 

S3_K06 Rozwija wiedzę, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w 
szeroko rozumianej działalności zawodowej. K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 
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3.4 Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów  

Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: public relations i marketing medialny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 

Posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji 
międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo 
oraz znaczeniu tych mechanizmów dla procesów komunikowania się 
między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia 

społecznego. 

K_W01, K_W02 

S4_W02 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i 

etycznych dotyczących działalności z zakresu PR, środków 
masowego przekazu i komunikacji społecznej. 

K_W04, K_W10 

S4_W03 
Posiada pogłębioną wiedzę o historii, ewolucji i zmianach w zakresie 

public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegających w 
ramach dziedziny w Polsce i na świecie. 

K_W06, K_W10 

S4_W04 Posiada pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w obrębie 
wiedzy o public relations z perspektywy krajowej i międzynarodowej. K_W05, K_W06, K_W10 

S4_W05 Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach skutecznego 
porozumiewania się. K_W03, K_W07 

S4_W06 

Zna szczegółowe uwarunkowania i techniki reklamy i planowania 
mediów, struktury rynku reklamowego i medialnego w kraju i za 
granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji 
marketingowej w procesie komunikowania i oddziaływaniu na 

odbiorców. 

K_W11, K_W12 
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S4_W07 
Zna szczegółowe uwarunkowania i kierunki rozwoju brandingu 

narodowego w aspekcie krajowym i zagranicznym, jak również jego 
znaczenie i funkcje w procesie skutecznego komunikowania. 

K_W02, K_W03, 

S4_W08 
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu opinii publicznej i metod 
badawczych w public relations niezbędną do ich skutecznego i 

właściwego wykorzystania w procesie komunikowania. 
K_W11, K_W12 

S4_W09 
Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu 
nauki o komunikowaniu, public relations, marketingu, reklamy, itp. 

K_W07, K_W10, K_W12 

S4_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu 
w systemie i relacjach do innych nauk. K_W12 

S4_W11 Ma szczegółową wiedzę na temat współczesnych dokonań i 
kierunków rozwoju public relations, marketingu, reklamy, itp. K_W05, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 

Posiada pogłębione umiejętności dostrzegania, obserwacji i 
interpretacji zjawisk z obszaru komunikowania masowego, public 

relations, marketingu i reklamy, wzbogacone o wyjaśnianie 
wzajemnych relacji między zjawiskami z rzeczonych obszarów. 

K_U2, K_U03, K_U08 

S4_U02 
Ma umiejętność opisu i krytycznej analizy procesów komunikowania i 
działań public relations na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej z 

tego zakresu oraz formułowania własnych opinii na ten temat. 
K_U01, K_U03, K_U08 

S4_U03 

Poddaje pogłębionej analizie przyczyny występowania i przebieg 
zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public relations, 

marketingu, reklamy, planowania mediów, itp. i na tej podstawie 
formułuje własne opinie oraz stawia, a następnie weryfikuje hipotezy 

badawcze, prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne z 
zakresu komunikowania. 

K_U07, K_U08, K_U09 

S4_U04 
Posiada pogłębione umiejętności efektywnego projektowania i 

prowadzenia działań public relations w oparciu o nabytą wiedzę 
teoretyczną i praktyczną oraz krytyczną analizę skuteczności i 

K_U02, K_U7, K_U08 
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przydatności samodzielnie proponowanych działań. 

S4_U05 

Posiada pogłębione umiejętności samodzielnego projektowania i 
prowadzenia działań z zakresu promocji organizacji i osób z 

wykorzystaniem standardów najlepszych praktyk, krytycznej analizy 
efektywności oraz z zastosowaniem metody badawczej. 

K_U02, K_U7, K_U08 

S4_U06 
Umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, interpretować 

i użytkować informacje przy wykorzystaniu źródeł i sposobów 
zasadnych dla public relations i komunikowania społecznego. 

K_U08, K_U09 

S4_U07 Potrafi pracować indywidualnie i współpracować w zespole w zakresie 
zadań związanych z działaniami public relations. K_U07 

S4_U08 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 
wzajemne relacje między nimi, prognozować i modelować złożone 

procesy społeczne z wykorzystaniem metod i narzędzi 
komunikowania, public relations, reklamy, marketingu, itp. 

K_U07, K_U08 

S4_U09 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
publicznych w języku polskim i angielskim w zakresie nauki o 

komunikowaniu, public relations, marketingu, reklamy, itp. na potrzeby 
edukacyjne, jak i profesjonalne, związane z wykonywaniem pracy 

specjalisty public relations, itp. 

K_U05, K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Inicjuje i organizuje działania grupowe z zakresu public relations i 
komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów. K_K05, 

S4_K02 
Potrafi kierować zespołami realizującymi konkretne działania i 

projekty public relations, potrafi pełnić rolę negocjatora i arbitra w 
oparciu o znajomość technik skutecznego komunikowania. 

K_K03, K_K04 , K_K05 

S4_K03 

Uczestniczy w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu 
komunikowania, a w szczególności public relations, potrafi 

przewidywać wielokierunkowe skutki i aspekty społeczne swojej 
działalności. 

K_K01, K_K02 
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S4_K04 
Przewiduje wieloaspektowe skutki społeczne, gospodarcze i prawne 

projektowanej i prowadzonej działalności, za które ponosi 
odpowiedzialność instytucjonalną i etyczną. 

K_K01, K_K02 

S4_K05 

Ma kompetencje do współtworzenia instytucji i organizacji 
publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych i 

rządowych w zakresie komunikowania i public relations, 
podejmowania samodzielnych działań, kierowania pracami oraz 

brania odpowiedzialności za swoje decyzje i ich bronienia. 

K_K03, K_K04 , K_K05 

S4_K06 Odpowiedzialnie projektuje, wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe. K_K04, K_K05 

S4_K07 
Postępuje profesjonalnie w projektowanych, wykonywanych i 

nadzorowanych zadaniach zawodowych, w szczególności z zakresu 
komunikowania. 

K_K04, K_K05 

S4_K08 

Ma umiejętności skutecznego samodzielnego pozyskiwania i 
krytycznego selekcjonowania informacji z wykorzystaniem 

różnorodnych źródeł, kierowania pracami mającymi na celu 
pozyskanie informacji, jak również umiejętności wykorzystania ich do 
aktywności zawodowej, prywatnej, zdobywania i doskonalenia wiedzy 

i umiejętności. 

K_K01, K_K02, K_K03 

S4_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i strategiczny. K_K04, K_K05 

S4_K10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej 
K_K03 
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5. Semestr dla specjalności:  
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr In

ne 
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Główne nurty kultury światowej i 
polskiej XX i XXI wieku 30   30     60 3 

W – Inne (zaliczenie ustne) 
(zaliczenie na ocenę) 
Ć – Inne (zaliczenie ustne) 
(zaliczenie)  

P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie 
diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych 
zjawisk kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych 
w porządku myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Problemy prawne mediów, 
reklamy i public relations 30   30     60 3 

W – EP (zaliczenie na 
ocenę) 
Ć – T (zaliczenie) 

P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć zaprezentowane  słuchaczom zostaną zorientowanie treści związane z prawem autorskim oraz 
uświadomienie im, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich 
praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne 
znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i 
źródeł informacji. 
Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych 
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polach eksploatacyjnych. Zapoznają się także z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie radiofonii i telewizji, 
w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii 
i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11,  
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Psychologia mediów  30       30 3 T (Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Omawianie zagadnień związanych z: psychologia jako nauka ; psychologia społeczna jako nauka ;wpływ sytuacji 
społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10,  
K_U01, K_U02,  
K_K01, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Społeczne i kulturowe 
oddziaływanie mediów 30        30 2 EP (Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia obowiązkowe dotyczące współczesnej roli mediów w komunikowaniu się różnych grup społecznych ze 
społeczeństwem jako całością, funkcjami które media pełnią w życiu społecznym oraz nowymi technikami 
komunikowania i ich wpływem na procesy komunikowania. Wywierają one również ogromny wpływ na sposób 
powstawania i funkcjonowania kultury w XXI wieku, która została poddana ogromnej presji zwłaszcza ze strony 
elektronicznych środków przekazu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U09,  
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   
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Źródła informacji w sieci i 
technologie informacyjne mediów 
(internet) 

30        30 3 EP (Egzamin) P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę o metodach zbierania informacji, wskazuje narzędzia gromadzenia oraz wyszukiwania i 
dystrybucji cyfrowych zasobów potrzebnych w pracy dziennikarza. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  
K_U02, K_U04, K_U08,  
K_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Ekonomika mediów 30        30 2 EP (Egzamin) P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje 
się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami 
rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05,  
K_U02,  
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Metody badań medioznawczych 30        30 2 EP (Egzamin) P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji i 
efektów oddziaływania mediów 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_W12,  
K_U07, K_U08,  
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

 



21 
 

Teorie narracji 30        30 3 
Esej, Inne (analiza 
teoretyczna) Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Narracja jest pojęciem łączącym wiele różnych dziedzin humanistyki. Zajęcia będą omawiać schematy narracyjne, 
dotyczące obszarów polityki, edukacji, socjologii, semiotyki, filmu i historii. Zajęcia dotyczą tego, jak budowany jest 
wewnętrzny i zbiorowy świat, jak współtworzone są społeczne sensy.  
Narrację można definiować albo jako `tekst kultury`, albo jako `tekst osoby`; może też ona się wyrażać w rytuale pewnej 
grupy wyrażającym jej perspektywę i wartości. Takie spojrzenie umożliwia opis relacji między jednostką a kulturą w 
aspekcie komunikacji z innymi, współuczestnictwa w kulturze czy procesach politycznych. Zajęcia zaprezentują wiele 
ujęć – od uniwersalnego modelu Arystotelesa, przez opowiadania z latach 60. zawartego w pracach Greimasa czy 
Barthesa, psychologiczne Brunnera, po nowe konteksty – Riceura, socjologiczne badania tożsamości narracyjnej, 
narracje historyczne (H. White), kognitywistyczne ujęcia narracji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, 
K_U08, 
K_K06, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Media lokalne i środowiskowe 30        30 3 E (Zaliczenie na ocenę) B nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą współczesnych mediów lokalnych  i środowiskowych w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem historycznych i aktualnych determinantów ich rozwoju oraz miejsca i roli w systemie medialnym 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08,  
K_U07, K_U09,  
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Fotografia w przestrzeni 
kulturowej  30       30 3 Proj. (Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

Treści programowe 
W czasie zajęć słuchacze poznają formy i metody wizualnego przedstawiania tematów objaśniających świat tworzony 
przez ludzkość zaczynając od spojrzenia w przeszłość, gdy powstały pierwsze formy komunikatów obrazowych, po 
współczesność, bazująca na mechanicznych i cyfrowych systemach zapisu obrazu 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, 
K_U04 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Współczesne trendy i zjawiska w 
public relations   30       30 3 T, (Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

Treści programowe 
Zadaniem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę współczesnych zjawisk i obowiązujących trendów w public 
relations oraz pogłębienie dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności. Poruszane i pogłębiane będą tematy istotne z 
punktu widzenia nauki i praktyki public relations. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11 
K_U03 
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public relations i 
marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne   punkty 
ECTS       

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Proseminarium magisterskie     30           30 3 zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  K_U07 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Wykład ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

                  3 
zaliczenie na 
ocenę lub 
egzamin 

    

II przedmioty właściwe dla specjalności dziennikarstwo oraz public relations i marketing medialny 

Stylistyka praktyczna*       30         30 2 
T, Esej 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Studenci uczą się pisać teksty w różnych odmianach stylowych, uwzględniając poszczególne gatunki 
dziennikarskie. Uczą się również oceny przydatności środków językowych ze względu na cel wypowiedzi. 



24 
 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U03 
S4_K10 

Pragmatyka językowa* 30               30 2 EP (Zaliczenie 
na ocenę) P  językoznawstwo 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu omawiana jest teoria aktów mowy oraz mechanizmy kodowania i odkodowywania sensów 
ukrytych. Ponieważ przedmiot ma także charakter wyrównawczy dla magistrantów, którzy nie mają przygotowania 
językoznawczego, omawiane są także podstawowe zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem języka, a 
także jego kulturą i poprawnością wypowiedzi dziennikarskich. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U03 
S4_K10 

Semiotyka mediów - studia 
przypadku*         30       30 2 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach Propedeutyka badań opinii 

publicznej* 

Treści programowe 

Studenci wybierają jeden z przedmiotów: 
Semiotyka mediów 
Zajęcia mają na celu przyglądanie się systemu medialnym, ich operacyjności oraz sposobów w jaki naddają one 
nowe znaczenie dawnymi znakami kultury, polityki i ekonomii. Semiotykę mediów będziemy zatem uprawiać 
czytając i omawiając teksty Rolanda Barthes'a, skupiając naszą uwagę przede wszystkim na jego Mitologiach. 
Propedeutyka badań opinii publicznej 
Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia badań w obszarze mediów, projektowania 
badań ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych. 
Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży opinii publicznej. Rolą sondaży w demokratycznych 
społeczeństwach. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W11, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K03, K_K04,  K_K05  
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W06 
S2_U02 
S2_K01 

Współczesne stosunki 
międzynarodowe 30   30     60 2 

W - EP 
(Egzamin) 
Ć – T 
(zaliczenie) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Specyfika współczesnych stosunków międzynarodowych. Uczestnicy WSM. Bezpieczeństwo uczestników WSM. 
System ONZ. Polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej. Transformacja ładu 
międzynarodowego po zimnej wojnie; Jesieni Ludów 1989 roku w Europie Środkowej, rozpad bloku wschodniego i 
ZSRR, następstwa zjednoczenia Niemiec. Rozpad Jugosławii i jego konsekwencje międzynarodowe. Rola 
międzynarodowa USA po zimnej wojnie. Role międzynarodowe NATO i Unii Europejskiej. Konflikty i współpraca 
na obszarze b. ZSRR. Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Ewolucja ładu 
międzynarodowego na półkuli zachodniej. Spory i konflikty oraz współpraca regionalna w Afryce. Konflikty i 
problemy współpracy regionalnej w strefie Azji i Pacyfiku. Procesy kontroli zbrojeń, rozbrojenia i budowy zaufania 
w stosunkach międzynarodowych. Ewolucja ładu międzynarodowego w XXI wieku, nowe role tzw. wschodzących 
mocarstw. Kryzys ukraiński i jego implikacje międzynarodowe. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S4_W10 
S1_U02, S4_U08 
S1_K01, S4_K05 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 
Językowe warsztaty 
dziennikarskie*         30       30 2 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P  językoznawstwo 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące różnych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem języka w mediach, a także jego przemianami wywoływanymi jego w nich obecnością. 
Ćwiczenia i testy realizowane podczas kursu odnoszą się do następujących płaszczyzn analizy lingwistycznej 
tekstów dziennikarskich: fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej i składniowej – w ujęciu 
pragmatycznym. Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych 
i pisanych),z zachowaniem poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07 
K_U05, 
K_K01, K_K03 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U01, S2_U03 
S2_K01 

Moduł 
specjalizacyjny 
cz. I* 

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 4 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 
Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 
Specjalizacja 
prasowa 
Specjalizacja 
dziennikarstwo 
on-line 
Specjalizacja 
analityk 
mediów 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami 
badawczymi oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji 
dziennikarstwo on-line zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami 
czy komercją sieciową. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi 
docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w 
komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  
K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02 
S2_U02, S2_U03 
S2_K03 
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Antropologia mediów i dzieje 
mediatyzacji* 30               30 2 

EP, T, 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Wykład ma na celu zapoznanie oraz interpretacyjne pogłębienie wybranych zagadnień z antropologii mediów oraz 
dziejów mediatyzacji, ujętych w konteksty z obszaru teorii kultury oraz komunikologii. Znajdą się wśród nich 
następujące problemy: 
- mediatyzacja jako problem epistemologiczny, 
- komunikacyjne znaczenie różnicy kulturowej (oralność versus piśmienność), 
- dzieje pisma oraz społeczne i polityczne konsekwencje wynalazku alfabetu, 
- poznawcze problemy odbiorców mediów wizualnych i audiowizualnych w epoce kryzysu tradycyjnej władzy 
wzroku, 
- architektoniczne i artystyczne mediatyzacje idei oraz reprezentacje władzy, 
- różne ujęcia społecznych konsekwencji zmian technicznych mediów dla komunikacji społecznej i kultury 
(„mediamorfozy”, elementy determinizmu technologicznego), 
- wikinomia, netokracja, kultura uczestnictwa – medialne podstawy i poznawcze konsekwencje, 
- homo videns, homo communicans, homo algoritmicus – wzorce współczesnego humanizmu? 
- problemy podmiotowości i tożsamości w relacji do mediów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U02, K_U03, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01,  
S2_U03,  
S2_K01 

Hermeneutyka tekstu*   30             30 2 

Inne 
(Prezentacja), 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia z hermeneutyki tekstu mają na celu wprowadzenie do sztuki czytania poprzez przedstawienie 
podstawowych metod interpretacyjnych. W trakcie zajęć, jednak, nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na 
aspektach teoretycznych i historycznych, ale będziemy również wspólnie - dialogicznie - interpretować wielkie 
teksty nowożytnej i współczesnej kultury. Obiektem interpretacji mogą zatem być teksty literackie, filozoficzne, 
naukowe, publicystyczne, eseistyczne, teologiczne. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U07, K_U08 
K_K03, K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U02, S2_U03 
S2_K03 

Analiza medialnych dyskursów 
kulturowych - analiza 
przypadku* 

  30             30 2 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Wykład poświęcony jest wybranym przykładom dyskursu medialnego wokół problemów kultury. Zajęcia zaczynają 
się od wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursu (pojęcie dyskursu, metody analizy, kultura 
jako pole kontrowersji) po czym studenci przechodzą do omawiania szczegółowych zagadnień (analiza 
przypadku). 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01,  
S2_U01,  
S2_K01 

Rynki medialne: globalne i 
paneuropejski*   30             30 2 Proj. (Zaliczenie 

na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje bardzo szeroką dziedzinę wiedzy, dlatego też zostanie ograniczony do ukazania kluczowych 
elementów współczesnego globalnego ekosystemu mediów,  który tworzą media (tradycyjne i tzw. nowe), 
przedsiębiorstwa medialne, reklamodawcy oraz podmioty regulujące (nadzorujące) media. Przedstawione zostaną 
efekty globalizacji mediów, które mają wpływ na kształtowanie rynków narodowych i ponadnardowych oraz oferty 
programowej (formaty, glokalizacja kanałów telewizyjnych). Problemy poszczególnych sektorów medialnych 
zostaną przedstawione z perspektywy globalnej oraz paneuropejskiej, z elementami analizy porównawczej, która 
ma na celu ukazanie specyfiki sektorowej (np. prasa, media audiowizualne, nowe platformy) oraz problemów 
cross-sektorowych (np. koncentracja i pluralizm mediów, internetyzacja mediów, hybrydyzacja gatunkowa i 
kulturowa). 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W11  
K_U02, K_U03, K_U08 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03 
S2_U02 
S2_K02 
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Edukacja medialna*   30             30 2 T (Zaliczenie na 
ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy 
społeczeństwa o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. 
Poruszana jest zarówno problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż 
silnie obecnych w życiu Polaków. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07,  
K_U02, K_U05,  K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U02, S2_U03 
S2_K01 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Aspekty techniczne fotografii*   30             30 4 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach tych zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu techniki i technologii fotografii oraz podstaw cyfrowej 
obróbki obrazu 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09 
K_U04 
K_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05 
S3_U05 
S3_K06 

Fotografia dokumentalna   30             30 4 

Proj, Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 

W czasie zajęć słuchacze poznają dokumentalne formy fotografii, sposoby realizacji projektów dokumentalnych i 
miejsca ich wykorzystania. Zostaną wprowadzeni w specyfikę tego gatunku jako wizualnego wsparcia dla nauk 
społecznych, jako formę fotografii opisującej rzeczywistość dla potrzeb publikacji prasowych i książkowych i jako 
dynamicznie rozwijającą się część sztuki współczesnej 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01,  
K_U01 
K_K03 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03,  
S3_U01, S3_U03 
S3_K03 

Interpretacje fotografii*   30             30 4 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Zajęcia przybliżają studentom proces interpretowania fotografii, a w konsekwencji przygotowanie materiałów 
analitycznych zarówno w formie artykułu naukowego, jak również prezentacji wyników obserwacji. Podczas zajęć 
zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne publikacje dotyczące analizy i krytyki fotografii. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02, K_K03,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W09 
S3_U02, S3_U06 
S3_K04 

Fotograficzne zasoby 
internetowe*   30             30 4 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Studenci zapoznają się z zasadami opisywania zdjęć w systemie IPTC oraz  zasady budowania swoich archiwów. 
Poznają najważniejsze agencje fotograficzne informacyjne oraz ilustracyjne. Dowiadują się o internetowych 
sposobach wymiany zdjęć. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U08 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W05 
S3_U04 
S3_K04 

Etyka fotografii*   30             30 4 Esej. (Zaliczenie 
na ocenę) P  sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przybliżone zostaną zagadnienia etyczne, w tym zapisanych i niepisanych kodeksów 
obowiązujących fotografów, fotoedytorów, dziennikarzy oraz wydawców w kontekście fotografii. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W10 
K_U03 
K_K03 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04 
S3_U02, S3_U04 
S3_K05, S3_K06 

Fotografia współczesna* 30               30 4 

T, Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się ze współczesnymi tendencjami fotografii dokumentalnej, artystycznej i 
zawodowej oraz opanowanie wiadomości decydujących o wartościach, wymowie i cechach indywidualnych 
obrazu fotograficznego. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_KW01, K_KW02 
K_KU03, K_KU08 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02 
S3_U01, S3_U02 
S3_K04, S3_K06 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Teorie PR* 30               30 2 EP (Egzamin) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Program zajęć obejmuje przedstawienie teorii public relations, kierunków badań i dyskusji akademickich 
dotyczących tej dyscypliny, związków teorii z praktyką komunikowania. Przedmiotem rozważań będą znaczenie, 
funkcje społeczne i reguły public relations dla przedsiębiorstw, instytucji i agencji publicznych, organizacji 
społecznych i stowarzyszeń. Przez lekturę i analizę wybranych publikacji i koncepcji autorstwa czołowych 
światowych i polskich badaczy public relations uczestnicy kursu zdobędą i pogłębią wiedzę, przydatną w trakcie 
przygotowania pracy magisterskiej i w dalszej karierze zawodowej i naukowej w dziedzinie komunikowania. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W10,  
K_U02, K_U03, K_U08 
K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W11  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06 
S4_K05, S4_K08 

Językowe warsztaty PR*       30         30 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się a następnie uzyskają następujące umiejętności: 
1. komunikowania się na piśmie i w mowie z różnorodnymi grupami docelowymi, 
2. dostosowania komunikatu do grupy docelowej (wewnętrznej czy zewnętrznej), 
3. efektywnego doboru metod i form komunikacji do wyznaczonego celu  biznesowego/ wizerunkowego. 
 
Wiedza przekazywana na zajęciach z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy 
podstawowych zasad formułowania komunikatów wspierających cele biznesowe z zakresu pr. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W03, K_W04,  
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05 
S4_U09 
S4_K03, S4_K08 

PR w Internecie i w mediach 
społecznościowych    30             30 3 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniem wykorzystania nowych mediów we współczesnym 
komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w strategiach public relations podmiotów 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Zagadnienia związane z użyciem nowych mediów w public relations 
przedstawiane są w formie omówienia i analizy przypadków korzystania z nowoczesnych form komunikacji przez 
określone podmioty i organizacje 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W10 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K02 K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W10, S4_W11,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07 
S4_K01, S4_K02, S4_K04, S4_K06, S4_K07, S4_K09, S4_K10 

Projektowanie w PR*         30       30 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Indywidualna praca na osobnych komputerach w programie Photoshop z zakresu projektowania znaku 
graficznego, akcydensów, kompozycji typograficznych. Projektowanie plakatów typograficznych. Projektowanie 
graficznych plakatów teatralnych 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W11, K_W12 
K_U02, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06 
S4_U04, S4_U05 
S4_K03, S4_K06 

Strategia i planowanie w PR*         30       30 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot ma na celu rozwinięcie umiejętności studentów w opracowaniu strategii i planowaniu public relations 
(PR). Studenci opracują strategię i zaplanują PR dla wybranych organizacji, firm i instytucji. Zajęcia będą 
obejmować zadania menedżerów PR (w odróżnieniu od techników): ustalenie strategicznych celów organizacji i 
instytucji, ich relacji z otoczeniem, określenie interesariuszy i rodzajów publiczności, ich opinii o kliencie, jego 
reputacji i problemów do rozwiązania, sformułowanie strategii PR, planów i harmonogramów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W11, K_W12 
K_U08 
K_K03, K_K04, K_K05,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08 
S4_U01, S4_U04, S4_U05, S4_U07  
S4_K01, S4_K02, S4_K05, S4_K07, S4_K08, S4_K09, S4_K10 

Wstęp do marketingu 
medialnego 30        30 2 EP, T (Egzamin) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot ma na celu omówienie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej, etycznej) mediów oraz całej branży medialnej. Celem jest też wskazania podmiotowości mediów oraz 
tego, w jaki sposób zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W08, K_W10,  
K_U02, K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W06,  
S4_U01, S4_U03 
S4_K01 

VI przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Fotoreportaż*       30         30 2 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) B nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Przekrojowa prezentacja historii fotografii dokumentalnej i reportażowej; czołowe postaci fotografii dokumentalnej i 
reportażowej; dokumenty które „zmieniły swiat”; fotografia społecznie zaangażowana i humanistyczna; sztuka 
interpretacji fotografii (zdjęcia pojedyncze, cykle, archiwa, wystawy, prezentacje); zdjęcie jako ilustracja czy 
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niezależny byt. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W05, K_W09,  
K_U07, K_U08 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W05 
S1_U03 
K_K01 

Podstawy opowiadania*       30         30 3 Esej (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Program zajęć obejmuje wprowadzenie studentów w specyfikę gatunku dziennikarskiego, jakim jest reportaż 
prasowy. W przedmiocie tym studenci uczeni są kim jest nadawca i odbiorca reportażu. Omawiany jest 
historyczny rozwój gatunku omawiając jego główne dokonania w perspektywie polskiej i powszechnej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W07 
K_U01, K_U04 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W07 
S1_U03 
S1_K02 

Sztuka realizacji dźwięku*       30         30 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się z warsztatem dokumentalisty radiowego – począwszy od pomysłu na 
dźwiękowe przedstawienie świata, po sposób użycia dźwięku, jego obróbkę i końcowy efekt stworzenia świata 
przedstawionego. Podczas zajęć będzie można zapoznać się z osiągnięciami sztuki montażu dźwiękowego i 
analizować użyte rozwiązania jako inspiracje do własnych twórczych działań 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09 
K_U04 
K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W05, S1_W08 
S1_U05, S1_U06, S1_U07 
S1_K02 
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Reportaż prasowy*       30         30 3 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program zajęć obejmuje wprowadzenie uczestników wykładów w specyfikę gatunku jakim jest reportaż. Proces 
ten obejmuje historię gatunku, jego teorię ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznego pisania reportaży. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W07 
K_U02, K_U04 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05 
S1_U05 
S1_K02, S1_K03 

Pragmatyka językowa: style, 
role, dyskursy*       30         30 2 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia dedykowane dla studentów dokumentalistyki. Skupiać się będziemy na niedosłowności przekazu 
językowego (beyond saying) i poszukiwaniu ukrytego znaczenia. Badać będziemy wpływ kontekstu na znaczenie 
wypowiedzi, jak również poszukiwać najciekawszych dróg interpretacyjnych.  
Studenci pracować będą dwutorowo: grupowo, co tydzień na zajęciach omawiane będą zadane lektury oraz 
indywidualnie, pisząc tekst spełniający wyłożone szczegółowo na pierwszych zajęciach warunki. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 
K_U03, K_U04 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W05, S1_W06 
S1_U05 
S1_K02 

Metody badań mediów i badań 
w terenie* 30               30 2 Proj. (zaliczenie 

na ocenę)  P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Istota zajęć polega na analizie różnego rodzaju nośników znaczeń (literatura, dzienniki, wspomnienia, film 
fabularny, kroniki filmowe, malarstwo, prasa, architektura, performansy kultury popularnej) i próbie odpowiedzi na 
pytania o związki zachodzące między okolicznościami ich powstania a funkcjami, które pełniły wcześniej i pełnią 
obecnie. W zajęciach zaproponowane zostaną różne metody jakościowego badania tych zjawisk i teorie 
dostarczające narzędzi do tych badań.  
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W11, K_W12 
K_U03 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S1_W09 
S2_U02, S2_U04 
S1_K01 

Twórcze rozwiązywanie 
problemów*       15         15 2 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe zjawiska psychologii przydatne podczas pracy  
dziennikarskiej. Zajęcia powinny doprowadzić do zwiększenia świadomości dotyczącej czynników wpływających 
na własny potencjał twórczy i roli interakcji społecznych w twórczym rozwiązywaniu problemów. Zaprezentowane 
zostaną podstawowe techniki twórczego rozwiązywania problemów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W10 
K_U07, K_U08 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 
S1_U04 
S1_K01 

Psychologia komunikacji*       30         30 2 
Proj., E 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przeprowadzić studentów przez 3 poziomy uwarunkowań pływających na psychologiczne 
mechanizmy komunikowania się. Rozpoczynam od uwarunkowań funkcjonowania Ja w duchy psychologii 
humanistycznej. Omawiane są sylwetki Adlera, Junga i Rogersa. Wprowadzone zostaje pojęcie autoanalizy, 
mechanizmów obronnych, mindfullness oraz NVC w kontekście kompetencji dokumentalisty. Następnie 
omówienie teorii skryptów komunikacyjnych oraz analizy transakcyjnej. Typy relacji z innymi, funkcjonowanie w 
grupie oraz kontekst społeczny multifrenii.  Hiper-rzeczywistość kultury karnawału i jej skutki psychiczne jako tło 
wyboru bohaterów reportaży. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W03, K_W10 
K_U01 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 
S1_U02 
S1_K03 
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Montaż - zasady montażu*       30         30 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Student zapoznaje się z zasadami montażu oraz aplikacjami wykorzystywanymi współcześnie w technikach 
montażowych. Pod koniec zajęć student potrafi samodzielnie dokonać montażu różnych form audiowizualnych, a 
także rozpisać materiał do montażu i stworzyć pomysł na montażową prezentacje narracji. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W09 
K_U04 
K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W08 
S1_U06, S1_U07 
S1_K02 

Od dokumentacji do kreacji cz. 
I*       30         30 2 Proj. (Zaliczenie 

na ocenę) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania 
reportażu jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii 
literatury faktu, budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci 
praktycznie podejmują próbę napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – 
pisząc scenariusze.  

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02,  
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
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Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
 
Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia fakultatywne w j. 
angielskim*   30             30 3 T, (Zaliczenie na 

ocenę) B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w 
dyskusji oraz rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których mają obowiązek wybierać jeden. Ich tematyka koncentruje 
się na roli informacji w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W11 
K_U05, K_U06, K_U08 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Myśl medioznawcza 30    14    44 3 
W – EP, T (zaliczenie 
na ocenę) 
Ć – proj. (zaliczenie) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem 
komunikowania, z mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne ostatnich 
dwóch stuleci. Chodzi o to, aby prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych 
dziedzin nauki, budujące podwaliny współczesnego medioznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07,  K_W10, K_W11,  
K_U02, K_U08 
K_K02, K_K03 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Seminarium magisterskie     30           30 3 Zaliczenie na ocenę B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07,  
K_U06, K_U05, K_U07 
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Wykład ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych*                  3 Zaliczenie na ocenę 

lub egzamin     

 



40 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Moduł 
specjalizacyjny 
cz. II* 

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 4 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 
Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 
Specjalizacja 
prasowa 
Specjalizacja 
dziennikarstwo 
on-line 
Specjalizacja 
analityk 
mediów 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami 
badawczymi oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji 
dziennikarstwo on-line zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami 
czy komercją sieciową. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi 
docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w 
komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, 
K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02 
S2_U01, S2_U02, S2_U03 
S2_K02, S2_K03 

Teorie komunikowania masowego* 30               30 3 EP (Egzamin) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 
W ramach zajęć zostanie usystematyzowana wiedza studentów o teorii komunikowania masowego. W tym 
obszarze wiedzy nowe zjawiska w sferze mediów wywołują konieczność weryfikacji i uzupełnień najbardziej 
nośnych koncepcji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U03 
S2_K03 

Etykieta językowa* 30               30 2 EP, (Egzamin) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Na zajęciach przedstawione zostaną wszystkie funkcje grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie 
skuteczności komunikacyjnej. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U02, K_U05,  
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03 
S2_U01, S2_U03 
S2_K03 

Seminarium warsztatowe 1*         30       30 3 Proj, E, (Zaliczenie na 
ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Studenci  w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują na 
nich swoje umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich oraz 
pobudzające kreatywne myślenie. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U03 
 

Podstawy marketingu i reklamy* 30     30         60 3 W – EP  (egzamin) 
Ć – T, (zaliczenie) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera.  
Części składowe marketingu. Strategiczne planowanie marketingowe. 
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Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania 
konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy.  Koncepcje i 
formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i 
realizacja kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów 
reklamowych. Badanie reklamy. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01 
S2_U02 
S2_K01 

Zajęcia fakultatywne*                  3 Zaliczenie na ocenę  
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu 
Warszawskiego. Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za 
udział w badaniach naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu 
konferencji wydziałowych, olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia i nowe media *         30       30 2 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P  

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 

Rozwój mediów elektronicznych i postęp technologiczny otworzyły przed fotografami nowe możliwości. Zajęcia 
„Fotografia i nowe media” mają za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji prasowych form wideo 
takich jaki: wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: oświetlenie, dźwięk, obraz, 
montaż. Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór bohatera, dokumentacja, narracja. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W10,  
K_U03, K_U04, K_U08 
K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W09,  
S3_U01, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06 
S3_K01, S3_K06 

Językowe warsztaty - fotografia i 
tekst*         30       30 2 Proj. (Zaliczenie na 

ocenę) P  
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe Nauka konstruowania i pisania reportażu towarzyszącemu fotoreportażowi, rozwijanie i utrwalanie umiejętności w 
pracy nad tekstem i słowem pisanym, w poprawnym stosowaniu zasad pisowni i redagowaniu; 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07 
K_U04 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W06 
S3_U01, S3_U04 
S3_K03 

Fotografia prasowa cz. I*         60       60 2 Proj. (Zaliczenie)  P  
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci  poprzez ćwiczenia praktyczne zdobywają umiejętności zawodu fotoreportera, począwszy 
od fotografa newsowego po wszechstronnego fotografa reportażystę, pracownika agencji fotograficznej i 
archiwizatora zdjęć. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W04, S3_W07 
S3_U01, S3_U04, S3_U05 
S3_K01, S3_K05, S3_K06 

Fotografia studyjna cz. I*         60       60 2 Proj. (Zaliczenie) P  
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe Na zajęciach studenci zdobędą umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem fotograficznym i kształtowania 
oświetlenia i innych elementów obrazu w typowych dla fotografii studyjnej zadaniach zawodowych 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W05 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06 
S3_K01, S3_K06 

DTP cz. I*         44       44 2 Proj. (Zaliczenie) P  
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do podstawowej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i podstawową terminologią fachową wraz z nabyciem 
umiejętności praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W05, S3_W07 
S3_U03, S3_U04 
S3_K02, S3_K03 

Fotoedycja*         30       30 2 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P  

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć własnych 
oraz zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w pracy 
fotoedytora, kuratora wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_W05, S3_W06, S3_W07 
S3_U03, S3_U04, S3_U05 
S3_K03, S3_K04 

Zajęcia fakultatywne *                  6 Zaliczenie na ocenę 
lub egzamin  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu 
Warszawskiego. Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za 
udział w badaniach naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu 
konferencji wydziałowych, olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W09 
S3_U06 
S3_K06 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR*         30       30 3 Inne (obecność na 
zajęciach) (zaliczenie) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów -  uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, 
którzy przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, 
marketingu, komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09 
K_U02 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_W05, S4_W06 , S4_W07, S4_W08, S4_W09 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U08 
S4_K05, S4_K06, S4_K07, S4_K08, S4_K09, S4_K10 

Marketing medialny - warsztaty*       60         60 3 Inne (prezentacja) 
Zaliczenie na ocenę P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Studenci pracują w grupach, tworząc od 
podstaw swój własny produkt medialny, wyceniając go, planując jego dystrybucję oraz promocję. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W08, K_W10,  
K_U02, K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W06,  
S4_U01, S4_U03 
S4_K01 

Konwersatorium specjalistyczne I*         30       30 3 Inne (prezentacja) 
Zaliczenie na ocenę P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Konwersatorium specjalistyczne wprowadza studentów w badania nad public relations i pokrewnymi dziedzinami, 
prowadzone przez pracowników Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations. Studenci zapoznają się z 
najnowszymi trendami w badaniach i  w praktyce. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W05 
K_U07 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06, S4_W11 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U08 
S4_K04, S4_K05, S4_K08 

Zajęcia fakultatywne *                  9 Zaliczenie na ocenę 
lub egzamin  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu 
Warszawskiego. Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za 
udział w badaniach naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu 
konferencji wydziałowych, olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Podstawy marketingu i reklamy* 30               30 2 EP (Egzamin) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera. Części składowe marketingu. 
Strategiczne planowanie marketingowe. 
 
Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania 
konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy.  Koncepcje i 
formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i 
realizacja kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów 
reklamowych. Badanie reklamy. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W08 
S1_U01 
S1_K01 

Praca dokumentalisty*       30         30 2 PR (Zaliczenie na 
ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Praca dokumentalisty to zajęcia oparte o kluczowe wyzwania związane z pracą dokumentalisty – od etyki 
zawodowej, przez tworzenie relacji z informatorami, kryteria ich doboru i pracę w terenie. Ponieważ praca 
dokumentalisty integruje multimedialne materiały, a także związana jest w operacjami w nieznanym, często 
niebezpiecznym terenie, zajęcia służą omówieniu różnych procedur działania na etapie przygotowawczym i 
bazują na doświadczeniu prowadzących. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U04 
K_K03, K_K04,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_W05 
S1_U05, S1_U06 
S1_K02 

Analiza dyskursu i narracji 
medialnych. Aspekty 
psychologiczne, komunikacyjne i 
polityczne* 

  30             30 1 EP, E, (Egzamin) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci dowiadują się o regułach dyskursu – o tym, jak kształtuje komunikację w rożnych 
obszarach – psychologii działania, możliwości komunikacyjnych i rozmaitych polityk względem obszarów, które 
dany dyskurs obejmuje. Zajęcia wprowadzają teorie, które służą jego analizie, kategorie badawcze i ukazują 
przykłady analizy różnego rodzaju dyskursów, aby zapewnić możliwie szerokie spojrzenie na ich możliwości 
kształtowania społecznego myślenia. Po zakończeniu zajęć słuchacze są w stanie wykonać analizę różnych 
dyskursów w wybranych aspektach. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W12 
K_U02, K_U07 
K_K03, K_K04, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05 
S1_U05, S1_U06 
S1_K01 

Film dokumentalny*   30             30 1 E (Zaliczenie na 
ocenę) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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Treści programowe 

Program zajęć obejmuje wskazanie sposobów opracowywania „tematu” w filmie dokumentalnym. Zajęcia 
wprowadzają ho historii dokumentu, jego ewolucji, ważnych motywów podejmowanych przez dokumenty na 
świecie. Prezentowane będą klasyfikacje gatunków a także główne aktualne nurty kina dokumentalnego Na 
zajęciach przekazanie jest „abecadło” gatunku, jakim jest film dokumentalny 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_W12 
K_U02, K_U04, K_U08 
K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08 
S1_U05, S1_U06, S1_U07 
S1_K01 

Dokument radiowy*       30         30 2 Inne (praca pisemna) 
(Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zaprezentowane zostaną główne pojęcia, problemy przekazu radiowego we współczesnym pejzażu 
medialnym.  Na tym tle pokazanie, kiedy dźwięk staje się tworzywem, a radio  miejscem kreacji artystycznej. 
Poprzez słuchanie starannie  wybranych prac z historii polskiego i światowego  reportażu i dokumentu radiowego,  
ich analizowanie czyli tzw. case study student poznaje strukturę reportażu,  zasady budowania dramaturgii 
radiowej, funkcję muzyki i innych środków wyrazu podporządkowanych autorskiemu przesłaniu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U04 
K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02 
S1_U05, S1_U07 
S1_K01 

Fotoreportaż - fotoedycja*       15         15 2 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przekrojowa prezentacja historii fotografii dokumentalnej i reportażowej; czołowe postaci fotografii dokumentalnej 
i reportażowej; dokumenty które „zmieniły swiat”; fotografia społecznie zaangażowana i humanistyczna; sztuka 
interpretacji fotografii (zdjęcia pojedyncze, cykle, archiwa, wystawy, prezentacje); zdjęcie jako ilustracja czy 
niezależny byt. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05 
S1_U03 
S1_K01 

Montaż - obraz jako tożsamość* 30     30         60 2 
W – Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) 
Ć – Proj. (zaliczenie) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach słuchacz zgłębia relację między obrazem jako znakiem, indeksem czy symbolem tożsamości .Jakie 
tożsamości przenosi obraz, w jaki sposób użycie obrazu tożsamość maskuje. Gdzie leży prawda w obrazie i jak 
to się ma do prawdy dokumentalnej. Zajęcia będą dotyczyły także sposobu manifestowania się autora poprzez 
użycie obrazu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09 
K_U04 
K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W08 
S1_U06, S1_U07 
S1_K02 

Techniki wydobywania informacji*       15         15 2 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P informatyka techniczna 

i telekomunikacja 

Treści programowe 

Zajęcia konwersatoryjne, podczas których studenci zapoznają się z problemami związanymi z wydobywania 
informacji od ludzi, ale także z ograniczeniami prawnymi etycznymi, które powodują, ze niektórych informacji 
prawnie instytucje państwa nie mogą uzyskać, albo nie mogą jej podać. Przedmiot oparty o praktykę, powiązany 
z komunikowaniem interpersonalnym, psychologią i prawem. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07 
K_U02, K_U08, K_U09 
K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 
S1_U02 
S1_K01 

Scenariusz cz. I       30         30 2 Proj (Zaliczenie na 
ocenę) P  językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach student dowiaduje się o  podstawowych elementach scenariusza dokumentalnego takich jak 
budowanie postaci, przebiegu zdarzeń. Na zajęciach słuchacze sami przygotowują scenariusz dla różnych 
rodzajów mediów.  
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U04 
K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 

Od dokumentacji do kreacji cz. II       30         30 2 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P  nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania 
reportażu jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii 
literatury faktu, budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci 
praktycznie podejmują próbę napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – 
pisząc scenariusze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
 
Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
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Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
 
5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne punkty 

ECTS 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityki medialne 30     30         60 2 

W – EP 
(Zaliczenie na 
ocenę) 
Ć - T 
(zaliczenie) 

B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje informacje dotyczące polityk medialnych (strategii, regulacji prawnych oraz dokumentów 
tzw. miękkiego prawa), obowiązujące na różnych poziomach ( globalnym, regionalnym i 
narodowym/krajowym), prowadzonych i wytworzonych przez ważne organizacja międzynarodowe, rządy oraz 
organizacje branżowe, stowarzyszenia dziennikarskie i tzw. trzeci sektor. W szczególności zostaną 
zaprezentowane zostaną kluczowe koncepcje paneuropejskiej polityki medialnej prowadzonej przez Radę 
Europy i Unię Europejską, w obszarach wolności słowa, pluralizmu mediów, koncentracji własnościowej, 
mediów publicznych, ochrony produkcji europejskiej, zwalczania mowy nienawiści i fałszywych wiadomości, 
relacji mediów z polityką oraz standardów dziennikarskich. Omawiana będzie także praktyka wyznaczania 
priorytetów strategii medialnych w procesach kształtowania polityk na przykładach krajowych rozwiązań z 
krajów RE i UE. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03,  
K_U02, K_U03, K_U07, K_U08 
K_K04 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Seminarium magisterskie     30           30 5 Zaliczenie P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz 
dobór właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe 
wnioski. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07,  
K_U06, K_U05, K_U07 
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   

Praktyki studenckie                  6 miesięcy 12 Zaliczenie  P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studenta/kę do wymagań współczesnego rynku mediów. 
Poprzez rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, 
telewizja, internet) oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest 
także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z 
funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz 
zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz public 
relations i marketing medialny oraz dokumentalistyka. Reportaż. Film TV   
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Seminarium warsztatowe 2*         30       30 5 
Proj, E, 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
Studenci  w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują 
na nich swoje umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich 
oraz pobudzające myślenie kreatywne. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U03 
 

Zajęcia fakultatywne *                   6 
Zaliczenie na 
ocenę lub 
egzamin  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria 
oznaczone jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu 
Warszawskiego. Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za 
udział w badaniach naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu 
konferencji wydziałowych, olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia prasowa cz. II         60       60 4 
Proj. 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Drugi semestr nauczania to realizacja zdjęć w miejscach, w których obowiązują fotoreporterów specjalne 
zasady fotografowania (teatr, sąd, konferencja prasowa etc.). analizowane są również najważniejsze nurty 
fotografii dokumentalnej na przykładzie wybranych autorów i reportaże. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W04, S3_W07 
S3_U01, S3_U04, S3_U05 
S3_K01, S3_K05, S3_K06 

Fotografia studyjna cz. II         60       60 4 
Proj. 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Na zajęciach studenci realizują jeden obszerny projekt w postaci 12 zdjęciowego kalendarza na wybrany przez 
słuchacza temat na profesjonalnym poziomie nadającym się do druku 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W05 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06 
S3_K01, S3_K06 

DTP cz. II         16       16 3 
Proj. 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do zawansowanej pracy w zakresie procesów przygotowania 
obrazu cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i fachową terminologią fachową wraz z 
nabyciem umiejętności praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP   

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W05, S3_W07 
S3_U03, S3_U04 
S3_K02, S3_K03 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR         30       30 2 
Proj. 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 
W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów -  uczestniczą doświadczeni specjaliści public 
relations, którzy przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, 
promocji, marketingu, komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09 
K_U02 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_W05, S4_W06 , S4_W07, S4_W08, S4_W09 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U08 
S4_K05, S4_K06, S4_K07, S4_K08, S4_K09, S4_K10 

Badania w PR   30             30 2 EP, (Egzamin) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami i technikami badań najczęściej wykorzystywanymi w 
public relations. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy - studenci poznają poszczególne metody i 
uczą się stosowania ich w praktyce wykonując zadania praktyczne. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11 
K_U05 K_U08 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W10, S4_W11 
S4_U02, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U08, S4_U09 
S4_K02, S4_K04, S4_K05, S4_K10 

Konwersatorium specjalistyczne II         30       30 2 

Inne 
(prezentacja) 
Zaliczenie na 
ocenę 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
Konwersatorium specjalistyczne wprowadza studentów w badania nad public relations i pokrewnymi 
dziedzinami, prowadzone przez pracowników Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations. Studenci 
zapoznają się z najnowszymi trendami w badaniach i  w praktyce. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W05 
K_U07 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W11 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U08 
S4_K04, S4_K05, S4_K08 
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Kampanie PR   30             30 3 EP (Egzamin) P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia  obejmują zagadnienia przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations w dwóch 
aspektach:  
1.strategii podmiotu  (rynkowej, wizerunkowej, aktywności społecznej)  oraz  
2. metod, narzędzi i procesów zintegrowanej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu i mediów 
społecznościowych.  
Zajęcia mają charakter wykładu, który łączy część teoretyczną z licznymi odwołaniami do studiów przypadku. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W11 
K_U09 
K_K04 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05 
S4_U04, S4_U05, S4_U07, S4_U09 
S4_K01, S4_K02, S4_K04, S4_K06, S4_K07 S4_K09 

Aspekty etyczne w PR   30             30 2 EP, (Egzamin)  P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zostanie zaprezentowane i omówione najważniejsze kwestie prawne i etyczne w zawodzie public 
relations. Zawiera on analizę istniejących zasad profesjonalnego i etycznego postępowania, a także ocenę 
praktycznego ich wdrożenia. Omawia problemy związane z obostrzeniami prawnymi w komunikacji 
marketingowej, wskazuje możliwości działań zgodnych z prawem i duchem profesjonalizmu. W trakcie zajęć 
wykorzystane zostaną różne metody dydaktyczne takie jak: prezentacja przypadków, prezentacje, dyskusje. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_U09 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02 
S4_U05, S4_U06,  
S4_K04 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Scenariusz cz. II       15         15 2 Proj (Zaliczenie 
na ocenę) P  językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach student kontynuuje pracę nad kwestiami scenariuszowymi – rozwija pomysł, przygotowuje 
układankę, sekwencje, planuje dokumentalny przebieg zdarzeń. Zapoznaje się z zasadami adaptacji oraz 
dowiaduje się o rożnych sposobach rozwoju narracji. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U04 
K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 

Dramaturgia i dialog   30             30 2 Proj (Zaliczenie 
na ocenę) P  językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach z zasadami tworzenia dramaturgii w opowieści oraz odpowiadających jej dialogów dla 
stworzonych postaci. Na zajęciach tworzone są postaci, opracowywane stylizacje języka oraz oceniany jest 
potencjału dramaturgiczny opowieści. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U04, K_U05 
K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 

Produkcyjne i prawne aspekty 
dokumentalistyki 30               30 2 Proj (Zaliczenie 

na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z wymogami dotyczącymi produkcji gatunków 
dokumentalnych w mediach. Student jest w stanie zrozumieć i zaplanować poszczególne elementy organizacji 
produkcji w kontekście organizacji produkcji i jej zabezpieczenia prawnego we własnym projekcie. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U04 
K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W09 
S1_U06 
S1_K03 

Fundusze kulturalne   15             15 2 
EU, Proj 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach przedstawione zostanie sposób są oceniane projekty w funduszach kulturalnych i jakie są źródła 
funduszy. Studenci dowiadują się jak tworzyć prosty kosztorys przedsięwzięcia kulturalnego. Pod koniec zajęć 
studenci umieją zastosować kryteria stosowane w miejscach aplikacji do własnego projektu 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05 
K_U07, K_U09 
K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_K02 

Od dokumentacji do kreacji cz. III       30         30 2 
Proj. 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania 
reportażu jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii 
literatury faktu, budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci 
praktycznie podejmują próbę napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – 
pisząc scenariusze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Metody badań materiału 
dokumentalnego i dokumentów*   30             30 1 EP, (Zaliczenie 

na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Istota zajęć polega na analizie różnego rodzaju nośników pamięci  (literatura piękna, dzienniki, wspomnienia, 
film fabularny, kroniki filmowe, malarstwo, prasa),  próbie odpowiedzi na pytania o związki zachodzące między 
okolicznościami ich powstania a funkcjami, które pełniły oraz rozstrzygnięciu stopnia wiarygodności zawartych 
w nich informacji, interpretacji i ocen. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W07 
S1_U03 
S1_K01 
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Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 226 
 
Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
 
Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 1230 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 1170 
 
Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba godzin zajęć: 1200 
 
Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Łączna liczba godzin zajęć: 1335 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
• W – wykład 
• K – konwersatorium 
• S – seminarium 
• Ć – ćwiczenia 
• L – laboratorium 
• Wr – warsztaty 
• Proj – projekt 
• Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
• P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
• B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
• EU – egzamin ustny 
• EP – egzamin pisemny 
• T – test 
• E – esej 
• Proj – projekt 
• PR – praca roczna 
•  
• Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 4% 
Dziedzina nauk inżynieryjno-

technicznych 
informatyka techniczna i 

telekomunikacja 2% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 76% 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 16% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 
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Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów  stacjonarne 
Kod ISCED  0321 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  59 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  

106 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P)  

85 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)  

17 
 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 12 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe, realizowane do końca II roku studiów w 
wymiarze nie mniej niż 3 miesięcy. Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy), w pełnym wymiarze, bądź 
też podzielone na kilka etapów (realizowane u kilku pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk nie może być 
niższy niż 120 godz.  
Punkty ECTS – 12 ECTS 
Zaliczenie praktyk – praktyki zalicza opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie o odbyciu 
praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie 
wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów 
oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, drukarnie, firmy brokerskie, domy mediowe, agencje reklamowe, firmy PR. 
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 Załącznik nr 20 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów 

uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 10  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 10  

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 60 nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 20  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Posiada pogłębioną wiedzę o różnych grupach, trendach i instytucjach 
kulturalnych, funkcjonujących w ramach społeczeństwa demokratycznego. P7S_WG 

K_W02 

Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zakresów i efektów oddziaływania 
mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich 

(krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, 
politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

P7S_WG 

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych wymiarów interdyscyplinarnych 
aspektów komunikowania międzykulturowego P7S_WG 

K_W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wielorakich modelów komunikowania 
społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, 

ekonomicznych oraz politycznych. 
 

P7S_WG 
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K_W05 
Posiada wiedzę o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury 

ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym 
rynku. 

P7S_WG 

K_W06 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń 

historycznych, warunkujących określone przemiany w strukturze systemu 
politycznego. 

P7S_WG 

K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę na temat językoznawczego wymiaru 
funkcjonowania przekazów medialnych. P7S_WG 

K_W08 
Posiada poszerzoną wiedzę na temat specyfiki różnych podmiotów systemu 
medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także 

mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom. 
P7S_WG 

K_W09 
Dysponuje wiedzą z zakresu obsługi urządzeń i systemów technicznych 

stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii prasowej, reklamowej i 
wydawniczej 

P7S_WG 

K_W10 

Posiada poszerzoną wiedzę o prawnych, etycznych, psychologicznych 
aspektach funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych 
oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach 
nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze 

psychologicznym oraz komunikacyjnym. 

P7S_WK 

K_W11 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik badawczych 
umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk 

medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, 
prawniczym oraz ekonomicznym. 

P7S_WG/K 

K_W12 

Posiada poszerzoną wiedzę na temat technik i sposobów badania 
podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 

społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich 
specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności. 

P7S_ WG/K 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, 
politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności P7S_UW 
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zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej. 

K_U02 

Potrafi diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej 
rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i 

kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i 
uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

P7S_UW 

K_U03 
Potrafi charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie 
prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych 

podmiotów systemu medialnego. 
P7S_UW 

K_U04 
Rozumie technologie realizacji projektów fotograficznych, widowisk 

telewizyjnych i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania 
napięcia dramaturgicznego 

P7S_UW 

K_U05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień publicznych w 
formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym P7S_UK 

K_U06 
Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P7S_UK 

K_U07 

Potrafi postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami 
związanymi z funkcjonowaniem wielostronnie postrzeganego systemu 
medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, 

używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną 
analizę medioznawczą 

P7S_UG 

K_U08 

Potrafi łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie 
przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących 

aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, baz danych 
oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje 

sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U09 

Rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, 
zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega 
celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych 

opinii. 
 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Potrafi podejść w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać 
konstruktywnej krytyce działania innych osób P7S_KK 

K_K02 
Potrafi zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety 

wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować 
adekwatne, zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 

K_K03 
Potrafi podjąć refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych 
aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować 

działania, które będą prezentować w przystępnej formie 
PS_KO 

K_K04 Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do 
różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym. P7S_KR 

K_K05 Rozwiązuje postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób 
systemowy, uporządkowany i teleologiczny. P7S_KR 

K_K06 

wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji 
własnych projektów artystycznych;  świadomego używania takich narzędzi i 

pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, 
podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i 

konwencji 

P7S_KR 

 



6 
 

3. Specjalności na kierunku studiów:  
  
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów  

Nazwa kierunku studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Posiada poszerzoną wiedzę o tym, jakie są główne cechy 
poszczególnych gatunków dziennikarskich. K_W02, K_W04, K_W07, K_W11 

S1_W02 

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów 
technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki 
związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest 

świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym 
kierunkiem studiów i specjalnością 

K_W09 

S1_W03 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania 
jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W10, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę, 

gromadzić i selekcjonować materiał oraz łączyć w całość różnorodne 
materiały dziennikarskie. 

K_U04, K_U05, K_U08, 
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S1_U02 Umie przygotować materiał dziennikarski dla różnego typu mediów: 
telewizja, radio, prasa, internet. K_U03, K_U08, K_U09 

S1_U03 Potrafi samodzielnie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, 
wykazując jego wady i zalety. K_U02, K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 

Potrafi samodzielnie wychwycić manipulację informacyjną, oraz 
posiada poszerzoną wiedzę umożliwiającą unikanie w praktyce 

naruszeń prawa prasowego i innych przepisów związanych z pracą 
dziennikarską. 

K_K01, K_K02 

S1_K02 Potrafi kierować pracą w zespole dziennikarskim. K_K04, K_K05 

S1_K03 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej 
K_K03 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów  

Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i medioznawstwo 
Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 

Posiada wiedzę o tematach podejmowanych przez współczesnych  
fotografów dokumentalistów - w tym artystów, socjologów wizualnych i 

reporterów. Zna aktualne tendencje estetyczne dominujące w 
wizualnym dokumencie oraz współczesny warsztat fotografa 

dokumentalisty. 

K_W01, K_W02 
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S2_W02 

Posiada wiedzę o tendencjach we współczesnej fotografii i 
przemianach związanych z cyfryzacją tego medium. Zna wpływ 

fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia 
– sztuka współczesna 

K_W01, K_W02, K_W03 

S2_W03 

Posiada wiedzę o specyfice pracy fotoreportera prasowego, 
newsowego, reportażowego, pracującego dla dziennika, magazynu 

czy agencji fotograficznej. Zna zasady posługiwania się i doboru 
właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, 
średniego i dużego formatu) odpowiedniego do wykonywania 

różnorodnych, specyficznych zadań fotograficznych (plener, studio). 

K_W09, K_W10, K_W11 

S2_W04 

Posiada wiedzę o etyce fotoreportera oraz podstawach prawnych 
aspektów fotografii prasowej. Wie na czym polega budowa 

fotoreportażu. Potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować. Zna 
specyfikę fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem. 

Posiada wiedzę o roli światła, kompozycji i potrzebie wyboru 
odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania. 

K_W10, 

S2_W05 

Posiada wiedzę o najnowszych technologiach i tendencjach w 
zakresie publikacji wizualnych materiałów dziennikarskich (internet, e-
gazeta). Posiada umiejętność przygotowania materiałów i publikacji 

do druku. 

K_W09, 

S2_W06 

Posiada wiedzę dotyczącą światowego i polskiego rynku fotografii, ze 
szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej, a także rynku 

wydawców i kuratorów. Posiada wiedzę umożliwiającą zilustrowanie 
wybranego materiału tekstowego dobrze dobranym zdjęciem oraz 

uzasadnienie swojego wyboru. Zna zasady wieloetapowej i 
prawidłowej edycji swoich oraz zewnętrznych zdjęć dla rożnych 
odbiorców. Zna istotę prawidłowej fotoedycji, jej cele i zasady. 

Posiada wiedzę potrzebną do zredagowania własnych materiałów i 
przygotowania prezentacji przedstawiającej istotę projektu. 

K_W02, K_W05, 
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S2_W07 

Posiada poszerzoną wiedzę związaną ze znajomością teorii, 
metodologii i praktyki związaną z technikami i technologiami 

wykorzystywanymi w we współczesnej fotografii i multimediów 
(techniki analogowe, cyfrowe, obróbka obrazu i dźwięku). 

K_W11 

S2_W08 
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy zarówno jako 

samodzielny artysta fotograf oraz jako pracownik studia 
fotograficznego i wydawnictwa agencji reklamowej 

K_W08, K_W10 

S2_W09 

Posiada poszerzoną wiedzę w aspekcie kreatywnych umiejętności 
tworzenia dzieł z zakresu komunikacji medialnej, multimediów, 
fotografii i osadzenia ich w aktualnym kontekście kulturowym i 

społecznym. 

K_W03, K_W05, K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 

Umie samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu 
do publikacji. Umie opisać przy pomocy zdjęć aktualny stan życia 
społecznego oraz toczące się procesy i przemiany społeczne dla 
potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych. Umie 
przygotować i zredagować tekst będący elementem projektu. 

K_U03, K_U08 

S2_U02 

Umie zanalizować najważniejsze zjawiska dotyczące fotografii 
współczesnej i opisać rolę jaką pełni fotografia w sztuce i kulturze. 
Umie dotrzeć do źródeł informacji o współczesnych realizacjach 

fotograficznych. 

K_U08, K_U09 

S2_U03 

Umie posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i 
oświetleniowym, stworzyć kompozycję reklamową, dokonać 

odpowiednią obróbkę cyfrową zdjęć, ewentualnie wykonać montaż 
zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, 

newsowe, a także dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego. 

K_U04 

S2_U04 
Umie wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyncze, będące 

odpowiedzią na zlecenie. Potrafi pracować w zawodzie w oparciu o 
normy etyczne i prawne obowiązujące dziennikarzy fotografów. Umie 

K_U04 
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posługiwać się współczesnymi narzędziami warsztatowymi i 
estetycznymi, służącymi do budowania i prezentowania rozbudowanej 
wypowiedzi fotograficznej oraz przygotować je do druku (DTP). Umie 
zilustrować każdy materiał prasowy dobrze wybranych zdjęciem. Wie, 

jak współpracować z fotografami w celu zamówienia, edycji i 
publikacji zdjęć. 

S2_U05 

Potrafi samodzielnie realizować i projektować artystyczne prace 
fotograficzne w oparciu o własne twórcze motywacje i aspiracje z 

zachowaniem otwartości na odmienne sposoby postrzegania twórczej 
rzeczywistości 

K_U01, K_U03, 

S2_U06 
Potrafi inicjować, planować i prowadzić działania i projekty 

artystyczne i komercyjne oraz analizować efekty własnych prac w 
aspekcie estetycznym społecznym i prawnym 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Ma kompetencje do pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, 
redakcji dziennika i magazynu. K_K01, K_K02, K_K03 

S2_K02 
podjęcia profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi 

wykonać montaż zdjęć reklamowych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, w tym także etycznymi. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S2_K03 
skutecznego pozyskiwania materiału zdjęciowego i fotoedycji, 

zilustrowania każdego materiału prasowego, a także przygotowania 
tekstu do publikacji, we współpracy w zespole. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S2_K04 

Umie selekcjonować i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych 
źródeł oraz wykorzystywać je do swojej aktywności zawodowej. Umie 
również samodzielnie przygotować projekt do publikacji drukowanej 

oraz cyfrowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S2_K05 Ma świadomość znaczenia etycznego postępowania w zawodzie i 
przestrzegania norm społecznych. K_K03 

S2_K06 Rozwija wiedzę, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w 
szeroko rozumianej działalności zawodowej. K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 
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5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Główne nurty kultury 
światowej i polskiej XX i 
XXI wieku 

24   24     48 4 

W – Inne (zaliczenie 
ustne) zaliczenie na 
ocenę 
Ć - Inne (zaliczenie 
ustne) zaliczenie 

B nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie 
diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych 
zjawisk kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych 
w porządku myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Problemy prawne 
mediów, reklamy i public 
relations 

24   24     48 4 
W – EP (zaliczenie na 
ocenę) 
Ć – T (zaliczenie) 

P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć zaprezentowane  słuchaczom zostaną zorientowanie treści związane z prawem autorskim oraz 
uświadomienie im, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich 
praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne 
znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i 
źródeł informacji. 
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Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych 
polach eksploatacyjnych. Zapoznają się także zprzepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie radiofonii i telewizji, w 
szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii i 
telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10, K_W11,  
K_U04,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Społeczne i kulturowe 
oddziaływanie mediów 24        24 3 EP (Zaliczenie na 

ocenę) B nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia obowiązkowe dotyczące współczesnej roli mediów w komunikowaniu się różnych grup społecznych ze 
społeczeństwem jako całością, funkcjami które media pełnią w życiu społecznym oraz nowymi technikami komunikowania 
i ich wpływem na procesy komunikowania. Wywierają one również ogromny wpływ na sposób powstawania i 
funkcjonowania kultury w XXI wieku, która została poddana ogromnej presji zwłaszcza ze strony elektronicznych środków 
przekazu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U09,  
K_K02, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Semiotyka mediów - 
studia przypadku     24    24 4 T, (Zaliczenie na 

ocenę) B nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Zajęcia mają na celu przyglądanie się systemu medialnym, ich operacyjności oraz sposobów w jaki naddają one nowe 
znaczenie dawnymi znakami kultury, polityki i ekonomii. Semiotykę mediów będziemy zatem uprawiać czytając i 
omawiając teksty Rolanda Barthes'a, skupiając naszą uwagę przede wszystkim na jego Mitologiach. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W11, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K03, K_K04,  K_K05  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
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Ekonomika mediów 24        24 4 EP, (Egzamin) P nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje 
się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami 
rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05,  
K_U02,  
K_K03, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Zasoby internetowe 24        24 4 EP, (Egzamin) P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę o metodach zbierania informacji, wskazuje narzędzia gromadzenia oraz wyszukiwania i 
dystrybucji cyfrowych zasobów potrzebnych w pracy dziennikarza. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02,  
K_U02, K_U04, K_U08,  
K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Edukacja medialna 24        24 4 T, (Zaliczenie na 
ocenę) P nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy społeczeństwa o 
mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. Poruszana jest zarówno 
problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie obecnych w życiu Polaków. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W07,  
K_U02, K_U05,  K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Myśl medioznawcza 24        24 3 EP (Egzamin) B 
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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Treści programowe 

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem komunikowania, z 
mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne ostatnich dwóch stuleci. Chodzi o to, aby 
prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych dziedzin nauki, budujące podwaliny 
współczesnego medioznawstwa. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W07,  K_W10, K_W11,  
K_U02, K_U08 
K_K02, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240  
 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Psychologia mediów  24       24 3 T (Zaliczenie na 
ocenę) P 

nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe Omawianie zagadnień związanych z: psychologia jako nauka ; psychologia społeczna jako nauka ;wpływ 
sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W10,  
K_U01, K_U02,  
K_K01, K_K02, K_K04 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Proseminarium magisterskie   24      24 3 zaliczenie B 
nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz 
dobór właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. 
Powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować 
podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  K_U07 
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Wykład ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych          3 zaliczenie na ocenę 

lub egzamin   

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Media lokalne i środowiskowe* 24        24 3 E (Zaliczenie na 
ocenę) P 

nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą współczesnych mediów lokalnych  i środowiskowych w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem historycznych i aktualnych determinantów ich rozwoju oraz miejsca i roli w 
systemie medialnym 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W08,  
K_U07, K_U09,  
K_K01, K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U02 
S1_K01 

Antropologia mediów i dzieje 
mediatyzacji*  24       24 3 EP, T, (Zaliczenie 

na ocenę) P 
nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 

Wykład ma na celu zapoznanie oraz interpretacyjne pogłębienie wybranych zagadnień z antropologii mediów 
oraz dziejów mediatyzacji, ujętych w konteksty z obszaru teorii kultury oraz komunikologii. Znajdą się wśród 
nich następujące problemy: 
- mediatyzacja jako problem epistemologiczny, 
- komunikacyjne znaczenie różnicy kulturowej (oralność versus piśmienność), 
- dzieje pisma oraz społeczne i polityczne konsekwencje wynalazku alfabetu, 
- poznawcze problemy odbiorców mediów wizualnych i audiowizualnych w epoce kryzysu tradycyjnej władzy 
wzroku, 
- architektoniczne i artystyczne mediatyzacje idei oraz reprezentacje władzy, 
- różne ujęcia społecznych konsekwencji zmian technicznych mediów dla komunikacji społecznej i kultury 
(„mediamorfozy”, elementy determinizmu technologicznego), 
- wikinomia, netokracja, kultura uczestnictwa – medialne podstawy i poznawcze konsekwencje, 
- homo videns, homo communicans, homo algoritmicus – wzorce współczesnego humanizmu? 
- problemy podmiotowości i tożsamości w relacji do mediów. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U02, K_U03, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  
S1_U03,  
S1_K01 

Analiza medialnych dyskursów 
kulturowych - analiza 
przypadku*  24       24 2 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P 
nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Wykład poświęcony jest wybranym przykładom dyskursu medialnego wokół problemów kultury. Zajęcia 
zaczynają się od wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursu (pojęcie dyskursu, metody 
analizy, kultura jako pole kontrowersji) po czym studenci przechodzą do omawiania szczegółowych 
zagadnień (analiza przypadku). 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  
S1_U01,  
S1_K01 
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Rynki medialne: globalne i 
paneuropejski*  24       24 2 Proj. (Zaliczenie na 

ocenę) P 
nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje bardzo szeroką dziedzinę wiedzy, dlatego też zostanie ograniczony do ukazania 
kluczowych elementów współczesnego globalnego ekosystemu mediów,  który tworzą media (tradycyjne i 
tzw. nowe), przedsiębiorstwa medialne, reklamodawcy oraz podmioty regulujące (nadzorujące) media. 
Przedstawione zostaną efekty globalizacji mediów, które mają wpływ na kształtowanie rynków narodowych i 
ponadnardowych oraz oferty programowej (formaty, glokalizacja kanałów telewizyjnych). Problemy 
poszczególnych sektorów medialnych zostaną przedstawione z perspektywy globalnej oraz paneuropejskiej, 
z elementami analizy porównawczej, która ma na celu ukazanie specyfiki sektorowej (np. prasa, media 
audiowizualne, nowe platformy) oraz problemów cross-sektorowych (np. koncentracja i pluralizm mediów, 
internetyzacja mediów, hybrydyzacja gatunkowa i kulturowa). 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W11  
K_U02, K_U03, K_U08 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U02 
S1_K02 

Metody badań 
medioznawczych* 24        24 3 EP (Egzamin) P 

nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, 
recepcji i efektów oddziaływania mediów 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W11, K_W12,  
K_U07, K_U08,  
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U02 
S1_K01 

Moduł 
specjalizacyjny* 

Specjalizacja 
radiowa 

    48    48 6 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P 

nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 
Specjalizacja 
prasowa 
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Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci 
chcący doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych 
gatunków dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi 
rozwiązaniami badawczymi oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z 
specjalizacji dziennikarstwo on-line zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w 
Sieci, multimediami czy komercją sieciową. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują 
jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje 
oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  
K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02 
S1_U02, S1_U03 
S1_K03 

Współczesne stosunki 
międzynarodowe 24   24     48 2 W - EP (Egzamin) 

Ć – T (zaliczenie) P 
nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Specyfika współczesnych stosunków międzynarodowych. Uczestnicy WSM. Bezpieczeństwo uczestników 
WSM. System ONZ. Polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej. 
Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie; Jesieni Ludów 1989 roku w Europie Środkowej, 
rozpad bloku wschodniego i ZSRR, następstwa zjednoczenia Niemiec. Rozpad Jugosławii i jego 
konsekwencje międzynarodowe. Rola międzynarodowa USA po zimnej wojnie. Role międzynarodowe NATO 
i Unii Europejskiej. Konflikty i współpraca na obszarze b. ZSRR. Konflikty i współpraca na Bliskim i 
Środkowym Wschodzie. Ewolucja ładu międzynarodowego na półkuli zachodniej. Spory i konflikty oraz 
współpraca regionalna w Afryce. Konflikty i problemy współpracy regionalnej w strefie Azji i Pacyfiku. Procesy 
kontroli zbrojeń, rozbrojenia i budowy zaufania w stosunkach międzynarodowych. Ewolucja ładu 
międzynarodowego w XXI wieku, nowe role tzw. wschodzących mocarstw. Kryzys ukraiński i jego implikacje 
międzynarodowe. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S4_W10 
S1_U02, S4_U08 
S1_K01, S4_K05 
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III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Aspekty techniczne fotografii*  24       24 3 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P 

nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe W ramach tych zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu techniki i technologii fotografii oraz podstaw 
cyfrowej obróbki obrazu 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09 
K_U04 
K_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05 
S2_U05,  
S2_K06 

Fotografia dokumentalna*  24       24 3 

Proj, Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P 
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 

W czasie zajęć słuchacze poznają dokumentalne formy fotografii, sposoby realizacji projektów 
dokumentalnych i miejsca ich wykorzystania. Zostaną wprowadzeni w specyfikę tego gatunku jako 
wizualnego wsparcia dla nauk społecznych, jako formę fotografii opisującej rzeczywistość dla potrzeb 
publikacji prasowych i książkowych i jako dynamicznie rozwijającą się część sztuki współczesnej 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01,  
K_U01 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03,  
S2_U01, S2_U03 
S2_K03 

Interpretacje fotografii*  24       24 4 

Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P 
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Zajęcia przybliżają studentom proces interpretowania fotografii, a w konsekwencji przygotowanie materiałów 
analitycznych zarówno w formie artykułu naukowego, jak również prezentacji wyników obserwacji. Podczas 
zajęć zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne publikacje dotyczące analizy i krytyki fotografii. 



20 
 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02, K_K03,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W09 
S2_U02, S2_U06 
S2_K04 

Fotograficzne zasoby 
internetowe*  24       24 3 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P 
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Studenci zapoznają się z zasadami opisywania zdjęć w systemie IPTC oraz  zasady budowania swoich 
archiwów. Poznają najważniejsze agencje fotograficzne informacyjne oraz ilustracyjne. Dowiadują się o 
internetowych sposobach wymiany zdjęć. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U08 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W05 
S2_U04 
S2_K04 

Etyka fotografii*  24       24 4 Esej. (Zaliczenie na 
ocenę) P 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przybliżone zostaną zagadnienia etyczne, w tym zapisanych i niepisanych kodeksów 
obowiązujących fotografów, fotoedytorów, dziennikarzy oraz wydawców w kontekście fotografii. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W10 
K_U03 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04 
S2_U02, S2_U04 
S2_K05, S2_K06 

Fotografia współczesna* 24        24 4 

T, Inne (praca 
pisemna) 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P 
sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 
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Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się ze współczesnymi tendencjami fotografii dokumentalnej, artystycznej i 
zawodowej oraz opanowanie wiadomości decydujących o wartościach, wymowie i cechach indywidualnych 
obrazu fotograficznego. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_KW01, K_KW02 
K_KU03, K_KU08 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02 
S2_U01, S2_U02 
S2_K04, S2_K06 

 
Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 264 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 

 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Zajęcia fakultatywne w j. 
angielskim*  24       24 5 T, (Zaliczenie na 

ocenę) B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w 
dyskusji oraz rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli 
informacji w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W08, K_W11 
K_U05, K_U06, K_U08 
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Seminarium magisterskie   24      24 4 zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U06, K_U05, K_U07 
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Wykład ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych*          3 

zaliczenie na 
ocenę lub 
egzamin   
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 
Teorie komunikowania 
masowego* 24        24 3 EP (Egzamin) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć zostanie usystematyzowana wiedza studentów o teorii komunikowania masowego. W tym 
obszarze wiedzy nowe zjawiska w sferze mediów wywołują konieczność weryfikacji i uzupełnień najbardziej 
nośnych koncepcji. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U03 
S1_K03 

Etykieta językowa* 24        24 3 EP, (Egzamin) P językoznawstwo 

Treści programowe Na zajęciach przedstawione zostaną wszystkie funkcje grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie 
skuteczności komunikacyjnej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U02, K_U05,  
K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U01, S1_U03 
S1_K03 

Stylistyka praktyczna*    24     24 3 
T, Esej 
(Zaliczenie na 
ocenę) 

P językoznawstwo 

Treści programowe Studenci uczą się pisać teksty w różnych odmianach stylowych, uwzględniając poszczególne gatunki 
dziennikarskie. Uczą się również oceny przydatności środków językowych ze względu na cel wypowiedzi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U03 
S1_K03 

Pragmatyka językowa* 24        24 3 EP (Zaliczenie 
na ocenę) P językoznawstwo 
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Treści programowe 

W ramach przedmiotu omawiana jest teoria aktów mowy oraz mechanizmy kodowania i odkodowywania 
sensów ukrytych. Ponieważ przedmiot ma także charakter wyrównawczy dla magistrantów, którzy nie mają 
przygotowania językoznawczego, omawiane są także podstawowe zagadnienia związane z budową i 
funkcjonowaniem języka, a także jego kulturą i poprawnością wypowiedzi dziennikarskich. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03, 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U03 
S1_K01 

Moduł 
specjalizacyjny* 

Specjalizacja 
radiowa 

    48    48 6 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
Specjalizacja 
telewizyjna 
Specjalizacja 
prasa 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami 
badawczymi oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji 
dziennikarstwo on-line zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami 
czy komercją sieciową. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi 
docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w 
komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  
K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02 
S1_U02, S1_U03 
S1_K03 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia i nowe media*     24    24 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 
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Treści programowe 

Rozwój mediów elektronicznych i postęp technologiczny otworzyły przed fotografami nowe możliwości. Zajęcia 
„Fotografia i nowe media” mają za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji prasowych form wideo 
takich jaki: wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: oświetlenie, dźwięk, 
obraz, montaż. Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór bohatera, dokumentacja, 
narracja. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W10,  
K_U03, K_U04, K_U08 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04, S2_W09,  
S2_U01, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

Językowe warsztaty - fotografia i 
tekst*     24    24 3 Proj. (Zaliczenie 

na ocenę) P sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Nauka konstruowania i pisania reportażu towarzyszącemu fotoreportażowi, rozwijanie i utrwalanie umiejętności 
w pracy nad tekstem i słowem pisanym, w poprawnym stosowaniu zasad pisowni i redagowaniu; 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W07 
K_U04 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06 
S2_U01, S2_U04 
S2_K03 

Fotografia prasowa cz. I*     48    48 3 Proj. (Zaliczenie) P sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci  poprzez ćwiczenia praktyczne zdobywają umiejętności zawodu fotoreportera, począwszy 
od fotografa newsowego po wszechstronnego fotografa reportażystę, pracownika agencji fotograficznej i 
archiwizatora zdjęć. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W04, S2_W07 
S2_U01, S2_U04, S2_U05 
S2_K01, S2_K05, S2_K06 

Fotografia studyjna cz. I*     48    48 3 Proj. (Zaliczenie) P sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 
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Treści programowe Na zajęciach studenci zdobędą umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem fotograficznym i 
kształtowania oświetlenia i innych elementów obrazu w typowych dla fotografii studyjnej zadaniach zawodowych 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W05 
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

DTP cz. I*     24    24 3 Proj. (Zaliczenie) P sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do podstawowej pracy w zakresie procesów przygotowania 
obrazu cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i podstawową terminologią fachową wraz z 
nabyciem umiejętności praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W05, S2_W07 
S2_U03, S2_U04 
S2_K02, S2_K03 

Fotoedycja*     24    24 3 Proj. (Zaliczenie 
na ocenę) P sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć 
własnych oraz zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w 
pracy fotoedytora, kuratora wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07 
S2_U03, S2_U04, S2_U05 
S2_K03, S2_K04 
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Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityki medialne 24        24 2 zaliczenie na 
ocenę B nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje informacje dotyczące polityk medialnych (strategii, regulacji prawnych oraz dokumentów tzw. 
miękkiego prawa), obowiązujące na różnych poziomach ( globalnym, regionalnym i narodowym/krajowym), 
prowadzonych i wytworzonych przez ważne organizacja międzynarodowe, rządy oraz organizacje branżowe, 
stowarzyszenia dziennikarskie i tzw. trzeci sektor. W szczególności zostaną zaprezentowane zostaną kluczowe 
koncepcje paneuropejskiej polityki medialnej prowadzonej przez Radę Europy i Unię Europejską, w obszarach wolności 
słowa, pluralizmu mediów, koncentracji własnościowej, mediów publicznych, ochrony produkcji europejskiej, zwalczania 
mowy nienawiści i fałszywych wiadomości, relacji mediów z polityką oraz standardów dziennikarskich. Omawiana 
będzie także praktyka wyznaczania priorytetów strategii medialnych w procesach kształtowania polityk na przykładach 
krajowych rozwiązań z krajów RE i UE. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W03,  
K_U02, K_U03, K_U07, K_U08 
K_K04 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Seminarium magisterskie     24    24 6 zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W07,  
K_U06, K_U05, K_U07 
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

Praktyki studenckie          12 zaliczenie P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studenta/kę do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez 
rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) 
oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie 
kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe 
odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje 
telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny 
medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot wspólny dla specjalności dziennikarstwo, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 
Językowe warsztaty 
dziennikarskie*     24    24 2 T, (Zaliczenie na 

ocenę) P językoznawstwo 
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Treści programowe 

Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące różnych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem języka w mediach, a także jego przemianami wywoływanymi jego w nich obecnością. Ćwiczenia i 
testy realizowane podczas kursu odnoszą się do następujących płaszczyzn analizy lingwistycznej tekstów 
dziennikarskich: fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej i składniowej – w ujęciu pragmatycznym. 
Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), 
z zachowaniem poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W07 
K_U05, 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01 

Podstawy marketingu i 
reklamy* 24   24     48 4 W – EP  (egzamin) 

Ć – T, (zaliczenie) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera.  
Części składowe marketingu. Strategiczne planowanie marketingowe. 
 
Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania 
konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy.  Koncepcje i formy 
przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i realizacja 
kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów reklamowych. Badanie 
reklamy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01 
S1_U02 
S1_K01 

Seminarium warsztatowe*     24    24 4 Proj, E, (Zaliczenie 
na ocenę) P nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe 
Studenci  w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują na nich 
swoje umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich oraz pobudzające 
myślenie kreatywne. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02 
S1_U03 
 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia prasowa cz. II*     48    48 4 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Drugi semestr nauczania to realizacja zdjęć w miejscach, w których obowiązują fotoreporterów specjalne zasady 
fotografowania (teatr, sąd, konferencja prasowa etc.). analizowane są również najważniejsze nurty fotografii 
dokumentalnej na przykładzie wybranych autorów i reportaże. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W04, S2_W07 
S2_U01, S2_U04, S2_U05 
S2_K01, S2_K05, S2_K06 

Fotografia studyjna cz. II*     48    48 3 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Na zajęciach studenci realizują jeden obszerny projekt w postaci 12 zdjęciowego kalendarza na wybrany przez 
słuchacza temat na profesjonalnym poziomie nadającym się do druku 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W05 
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

DTP cz. II*     24    24 3 Proj. (Zaliczenie na 
ocenę) P sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do zawansowanej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i fachową terminologią fachową wraz z nabyciem umiejętności 
praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP   
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W05, S2_W07 
S2_U03, S2_U04 
S2_K02, S2_K03 

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 840 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 840 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
• W – wykład 
• K – konwersatorium 
• S – seminarium 
• Ć – ćwiczenia 
• L – laboratorium 
• Wr – warsztaty 
• Proj – projekt 
• Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
• P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
• B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
• EU – egzamin ustny 
• EP – egzamin pisemny 
• T – test 
• E – esej 
• Proj – projekt 
• PR – praca roczna 
• Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 6% 
Dziedzina nauk inżynieryjno-

technicznych 
informatyka techniczna i 

telekomunikacja 2% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 62% 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 26% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów  Niestacjonarne 

(zaoczne) 
Kod ISCED  0321 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  57 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  

108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie 
mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

6 
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dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P)  

68 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)  

34 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 12 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe, realizowane do końca II roku 
studiów w wymiarze nie mniej niż 3 miesięcy. Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy), w 
pełnym wymiarze, bądź też podzielone na kilka etapów (realizowane u kilku pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar 
każdej z praktyk nie może być niższy niż 120 godz.  
Punkty ECTS – 12 ECTS 
Zaliczenie praktyk – praktyki zalicza opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie o 
odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności praktykanta oraz ocenę praktykanta. 
Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku 
mediów oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, drukarnie, firmy brokerskie, domy mediowe, agencje 
reklamowe, firmy PR. 
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Załącznik nr 21 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 100% ekonomia i finanse 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Rozumie w pogłębionym stopniu teorie mikroekonomii, makroekonomii, zaawansowane metody 
ekonometryczne. 

 P7S_WG  

K_W02 Zna w pogłębionym stopniu funkcjonowanie gospodarek i finansów krajowych i międzynarodowych. P7S_WG  

K_W03 Rozumie miejsce teorii ekonomii w naukach społecznych, wykorzystując teorie ekonomii w badaniu 
procesów gospodarczych.  

P7S_WG  

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi stosować narzędzia analityczno-informatyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w 
modelowaniu ekonometrycznym, prognozowaniu szeregów czasowych. 

 P7S_UW  

K_U02 Potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze  oraz analizować zjawiska w gospodarce krajowej i 
międzynarodowej. 

 P7S_UW  

K_U03 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii 
mikroekonomii i makroekonomii. 

 P7S_UW  

K_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów 
międzynarodowych, rynków i międzynarodowych instytucji finansowych. 

 P7S_UW  

K_U05 Potrafi prowadzić debaty, tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, 
także w języku angielskim na min. poziomie B2+ ESOKJ z użyciem specjalistycznej terminologii. 

 P7S_UK  

K_U06 Potrafi sprawnie planować i organizować pracę własną oraz zespołową.  P7S_UO 

K_U07 Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i ukierunkowania 
innych w tym zakresie. 

P7S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii. 
Uznawania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności w samodzielnym  ich rozwiązywaniu. 

 P7S_KK  

K_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego i społecznego.  P7S_KO  

K_K03 Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także 
rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji  i wiedzy. 

 P7S_KR, P7S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbole fektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie mikroekonomii i makroekonomii, teorie przedsiębiorstwa, a także 
zaawansowane metody ekonometryczne w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu zasady finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej i controllingu, wsparte 
znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_W02 

S_W03 Zna miejsce ekonomii w naukach społecznych, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw. K_W03 

S_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego, w szczególności w odniesieniu do 
przedsiębiorstw. 

K_W04 

S_W05 Rozumie zasady, metody i narzędzia marketingowe, wspierające analizę procesów biznesowych, a także 
planowanie, monitorowanie realizacji i zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach. 

K_W02 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Umie wykorzystać narzędzia analityczno-informatyczne (np. R, STATA, Excel, Maxima) do przeprowadzania 
zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych występujących w 
przedsiębiorstwie. 

K_U01 

S_U02 Potrafi przygotować analizy ekonomiczne i finansowe, zrealizować projekty doradcze i opracowywać kompleksowo 
dokumentację finansową, budżety i biznesplany, a także długoterminowe prognozy finansowe. 

K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, 
makroekonomii i teorii przedsiębiorstwa. 

K_U03 

S_U04 Potrafi identyfikować potrzeby biznesowe, tworzyć strategie i realizować zadania zmierzające do osiągania 
wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa poprzez budowanie długofalowych relacji i 
przełożenie ich na konkretne działania biznesowe i sporządzanie prognoz oraz statystyk sprzedażowych. 

K_U04 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w 
języku angielskim na poziomie min. B2+. 

K_U05 

S_U06 Umie planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. K_U06 
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S_U07 Wykazuje zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji w odniesieniu do 
problemów identyfikowanych w przedsiębiorstwach. 

K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów, 
w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_K01 

S_K02 Jest gotów myśleć i działać przedsiębiorczo, społecznie i etycznie na rzecz przedsiębiorstw i ich otoczenia. K_K02 

S_K03 Zna i zrozumie zasadność przestrzegania zawodowych standardów etycznych w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu. K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia międzynarodowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, z elementami nauk 
humanistycznych, szczególnie z mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod 
ekonometrycznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym. 

K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu dylematy wymiany międzynarodowej i stosunków międzynarodowych K_W02 

S_W03 Zna miejsce ekonomii w naukach społecznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym. K_W03 

S_W04 Rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego, w szczególności w ujęciu 
międzynarodowym. 

K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i 
ekonometrycznych. 

K_U01 

S_U02 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem znajomości zasad podejmowania 
decyzji w handlu, marketingu, negocjacjach i finansach międzynarodowych. 

K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, 
makroekonomii , w szczególności w ujęciu międzynarodowym. 

K_U03 

S_U04 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów 
międzynarodowych, rynku czynników produkcji i handlu zagranicznego. 

K_U04, K_U07 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w 
języku angielskim na poziomie B2+.  

K_U05, K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów K_K01 

S_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego. K_K02 

S_K03 Przestrzega zawodowych standardów etycznych . K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia przedsiębiorczości 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie mikro i makroekonomii, w tym teorii przedsiębiorstwa i organizacji 
rynków oraz  metody ekonometryczne stosowane w biznesie. 

 K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej, w tym 
finansów przedsiębiorstw oraz  zasad  rachunkowości  stosowanych w biznesie. 

 K_W02 

S_W03 Zna miejsce teorii ekonomicznych oraz pojęć z nimi związanych w naukach społecznych i ich historyczne 
uwarunkowania oraz powiązania ekonomii z innymi naukami społecznymi. 

 K_W03 

S_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego w szczególności w biznesie.  K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne, poparte pogłębioną znajomością niezbędnych 
narzędzi matematycznych i statystycznych, prognozować szeregi czasowe, wykorzystywać narzędzia 
analityczno-informatycznych jak STATA,  Excel, Maxima.  

 K_U01 

S_U02 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce oraz w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,  
stosując metody i narzędzia wspierające analizę procesów  ekonomicznych oraz standardy 
rachunkowości. 

 K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska w biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z 
teorii ekonomii oraz pokrewnych nauk społecznych.  

 K_U03 

S_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska z biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów, rachunkowości i teorii przedsiębiorstwa. 

 K_U04 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, 
także w języku angielskim na poziomie B2+. Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do 
wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Rozumie 
znaczenie kształcenia przez całe życie, a także posiada umiejętność planowania, dobrego organizowania 
pracy własnej i zespołowej. 

 K_U05, K_U06, K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej ocena dorobku mikroekonomii, makroekonomii, teorii finansów i   K_K01 
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przedsiębiorstwa, w szczególności w odniesieniu do biznesu. 

S_K02 Jest gotów myśleć i działać przedsiębiorczo, społecznie i etycznie w biznesie i jego otoczeniu.  K_K02 

S_K03 Jest gotów do  przestrzegania zawodowych standardów etycznych w biznesie.  K_K03 
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Semestr dla specjalności: Ekonomia Przedsiębiorstwa 
5.1 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
W toku studiów student ma obowiązek zaliczyć jeden przedmiot w języku angielskim.  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1 EP, PU - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 
Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać 
możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. 
Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The 
Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie 
zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są 
przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Zaawansowana 60               60 6 EP  B ekonomia 



10 

mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli 
do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą 
zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Zarządzanie 
projektami 

  30             30 4 EP  - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć uczestnicy poznają dwie główne metodyki, które są standardami zarządzania w krajach Unii Europejskiej (PRINCE2 oraz MSP), gdzie: 

- PRINCE2 jest obecnie stosowana przez wielkie światowe korporacje, jak i niewielkie firmy usługowe, a umiejętność jej stosowania przez menedżerów 
projektów jest weryfikowana systemem egzaminów i certyfikatów. Metodyka PRINCE2 od kilku lat jest już z powodzeniem stosowana w Polsce zarówno 
w obszarze administracji jak i firm komercyjnych. 

- MSP - Zarządzanie programami jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań 
związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW03, KW04, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW03, SW04, SW05, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Rachunkowość 
zarządcza 

  30             30 4 
EP , T, PR, 

Proj 
B 

ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć są: pojęcie, funkcje i cel rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. 
Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. 
Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje 
analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, 
podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych. Zaliczenie na podstawie kolokwium, kartkówki, 
prezentacji, aktywności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 



12 

studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów  innych 
kierunków: 
Zarządzanie 
kapitałem 
ludzkim, Biznes 
plan, Negocjacje, 
Innowacje i 
transfer 
technologii, 
Marketing 
międzynarodowy,  
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg 
aktualnej oferty 
3x30h 
 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 EP B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć ,, Zarządzanie kapitałem ludzkim ‘’ jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, 
organizowania i przeprowadzania projektów w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik 
badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. 
 
Celem zajęć ,, Biznes plan’’ jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i 
przeprowadzania projektów 
w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, 
adekwatnie do celu i kontekstu. 

Celem przedmiotu ,, Negocjacje ‘’ jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych ze sprawną 
komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacji. Negocjacje zostaną przedstawione jako skuteczna metoda rozwiązywania 
konfliktów i podejmowania decyzji grupowych, wymagająca wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych. Studenci będą 
uczyć się i ćwiczyć budowanie strategii negocjacyjnych oraz stosowanie technik prowadzenia negocjacji, w tym społeczno-
ekonomicznego i kulturowego kontekstu negocjacji. 
 
Celem zajęć ,, Innowacje i transfer technologii ‘’ jest zapoznanie uczestników z podstawami ekonomicznej teorii procesów 
innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na 
wiedzy. Studenci zapoznają się z modelami analizy innowacji w gospodarce zamkniętej i otwartej, a szczególny nacisk położony 
będzie na rolę innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej dla procesów konwergencji w gospodarce 
otwartej, zwłaszcza krajów mniej zaawansowanych. 
 
Celem zajęć ,,Marketing międzynarodowy’’ jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy 
funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz 
otoczenia w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii 
marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w 
ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki firm. 

 

 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      60         60 2 EP, PU - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 

  

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol SU05 
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efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. 
• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej 
Wiarygodności. 

• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi 
ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad 
case-studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 

 • Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i 
matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01,  KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03,  SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Historia (do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of 
economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz 
kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne 
uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 
Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 
Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych zjawisk 
ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E  B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Zaawansowane 
finanse 
przedsiębiorstwa 

  30             30 3 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych podstaw tej dziedziny tak, by słuchacz dobrze rozumiał i właściwie stosował paradygmaty 
wykorzystywane w ramach finansów korporacji. Kurs ma również umożliwić dalszą samodzielną pracę studenta nad tą problematyką, w tym 
umiejętność pracy nad literaturą fachową przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Mikroekonometria   30             30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami współczesnej mikroekonometrii i zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce (wybór 
modelu i specyfikacji, estymacja, interpretacja wyników, wnioskowanie). Wszystkie zajęcia odbywają się pracowni komputerowej i składają się z 
omówienia wprowadzanych metod i rozwiązywania odpowiednio przygotowanych zestawów problemowych. W ramach kursu wykorzystywane jest 
oprogramowanie Stata. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SU01, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków 
1x30 h: Rachunek 
kosztów (ACCA), 
Rachunek 
inwestycyjny, 
Analiza kosztów i 
korzyści, Analiza 
ekonomiczno-
finansowa 
Przedmiot do 
wyboru 

  30             30 3 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć ,, Rachunek kosztów (ACCA)’’  jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących 
ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W 
czasie zajęć przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji 
jednostkowego kosztu produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, 
wykorzystującymi informacje o kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania 
decyzji. Zostaną oni również zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen 
transferowych w przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym. 
 
Celem kursu ,,Rachunek inwestycyjny’’  jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie 
rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza 



19 

biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. 
 
Kurs ,,Analiza kosztów i korzyści,  przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych tematyką dobrobytu społecznego i szacowaniem efektywności 
ekonomicznej projektów publicznych. Celem kursu jest dostarczenie informacji na temat przesłanek i podstawowych pojęć związanych z Analizą 
Kosztów i Korzyści Społecznych (z ang. Cost-benefit analysis, CBA). Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom oceniać przydatności i 
poprawność zastosowania różnych technik używanych w wycenie ekonomicznej projektów publicznych. 
 
Celem zajęć ,,Analiza ekonomiczno-finansowa’’ jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i 
zakładów ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW03, KW04,   KU02, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW05, SU02,  SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć oferowanych 
w danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty 
1x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

  30             30 3 T B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu poszerzenie umiejętności związanych z ekonomią zgodnie z zainteresowaniami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03  

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

 
- 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 EP, E, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ,,Ekonomia rynku pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 
tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 
obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują 
prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach.  
 
Celem konwersatorium ,,Ekonomia behawioralna’’  jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, 
której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą 
omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, 
oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, 
księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z 
tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych. 
 
Przedmiot ,,Ekonomia Eksperymentalna’’  jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz sposoby 
wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich dziedzinach ekonomii, to nie 
istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych zajęć. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii  instytucjonalnej’’  mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
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Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane 
będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla 
studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. 
 
Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 
etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Teoria gier i 
organizacja rynku 

  30             30 5  EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii gier oraz organizacji rynku na poziomie zaawansowanym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

KW01, KU01, KU03, KU04,  KK01, KK02 
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programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SU01, SU03, SU04,  SK01, SK02 

Modelowanie i 
analiza procesów 
biznesowych 

  30             30 4 EP, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z metodami i narzędziami modelowania oraz analiz procesów biznesu w organizacjach. Studenci posiądą 
praktyczne umiejętności identyfikacji, klasyfikacji, modelowania, pomiaru i analiz (czasów realizacji, kosztów i jakości) procesów. Do głównych treści 
zajęć należą: koncepcje podejścia procesowego w organizacjach, charakterystyki procesów, studia przypadków realizacji koncepcji podejścia 
procesowego, praktyczne zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (system ARIS oraz ADONIS) do identyfikacji, modelowania i analiz 
procesów, metodyki zarządzania procesami biznesowymi. Przedmiot będzie realizowany z wykorzystaniem metod: przegląd literatury przedmiotu, 
praca w zespołach, realizacja studiów przypadków i zadań praktycznych w systemach informatycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem 
teoretycznym, praktycznym przy komputerze oraz zaliczeniem projektu przygotowanego w zespole. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków  
4x30 h: Warsztaty 
finansowe (ACCA), 
Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA), 
Modele 
wspomagające 
podejmowanie 
decyzji, Warsztaty 
menadżera 
finansowego, 
Ekonomia 
opodatkowania, 
Finanse ilościowe lub 
inne zgłoszone na 
dany rok akademicki 
Przedmiot do 
wyboru 

  120             120 12 EP, Proj, SP, E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematem zajęć  ,,Warsztaty finansowe’’ są założenia koncepcyjne i regulacje dotyczące jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
identyfikacja grupy kapitałowej, Ujmowanie i wycena transakcji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, Konsolidacja metodą pełną, 
Ustalenie wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, rozpoznania i wyceny wartości firmy oraz okazyjnego nabycia, Konsolidacja metodą 
praw własności, Raportowanie wyników finansowych grupy kapitałowej,  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego 
jednostkę stowarzyszoną, Rachunek przepływów pieniężnych, Przygotowanie i analiza jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat / sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku 
przepływów pieniężnych (analiza płynności, rentowności, zadłużenia), Ograniczenia sprawozdawczości finansowej,  Obliczanie i interpretacja 
wskaźników finansowych i trendów uwzględniających potrzeby odbiorców sprawozdań finansowych, ograniczenia w zakresie interpretacji. 
 
Celem zajęć ,,Warsztaty menadżera finansowego’’  jest praktyczne zastosowanie z jednej strony metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć 
(oszczędności, inwestycji) i przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a z drugiej strony metod marketingowych (narzędzia i 
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instrumenty związane z marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. 

Podczas zajęć dotyczących metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć i firm. Studenci zapoznają się z metodologią wyliczania wartości 
pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i in. 

Celem tej części zajęć, która dotyczy warsztatów marketingowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności nt. wykorzystanie 
narzędzi i instrumentów marketingu mix w procesie wprowadzania produktu na rynek oraz tworzenia przykładowego planu marketingowego dla 
potrzeb instytucji finansowych. 
 
Celem przedmiotu ,,Ekonomia opodatkowania’’  jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomii opodatkowania, a następnie na ich tle, 
przyjrzenie się stosowanym konstrukcjom podatkowym w Polsce i na świecie, z punktu widzenia ekonomicznej teorii opodatkowania. Poruszane 
zagadnienia nie są omawiane na innych przedmiotach o charakterze podstawowym (mikroekonomia, makroekonomia, finanse), dotyczą natomiast, 
posiadających bardzo bogatą literaturę ekonomiczną w jęz. angielskim, zagadnień ekonomicznych dotyczących opodatkowania i jego efektywności. 
Ich poznanie pozwala ocenić sensowność różnych proponowanych reform podatkowych i zrozumieć przyczyny takiego a nie innego ukształtowania 
systemów podatkowych. 
 
W trakcie wykładu ,,Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)’’  zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: założenia koncepcyjne i 
regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej, użyteczność informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, ujmowanie i wycena, 
rzeczowe aktywa trwałe, dotacje rządowe, leasing, aktywa niematerialne, utrata wartości, zapasy i aktywa biologiczne, instrumenty finansowe, 
rezerwy i zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, przychody, transakcje w walutach obcych, podatek dochodowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
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5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
sylabusem 

- 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 

wyboru 

    30           30 23 praca magisterska B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Metody badań 
marketingowych 

  30             30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów 

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg 
wybranych metodyk i obszarów badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 
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– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

 

 Semestr dla specjalności: Ekonomia Międzynarodowa 
 
5.1  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1 EP  - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

* jeden dowolnie wybrany przedmiot należy zaliczyć w języku angielskim zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r. w 
sprawie certyfikacji biegłości językowej 

  

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie 
B2, udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Zaawansowana 
mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania 
mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element 
wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu 
gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz 
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Innowacje i 
międzynarodowy 
transfer 
technologii 

  30             30 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami ekonomicznej teorii procesów innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy 
międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Studenci zapoznają się z modelami analizy innowacji w 
gospodarce zamkniętej i otwartej, a szczególny nacisk położony będzie na rolę innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej 
dla procesów konwergencji w gospodarce otwartej, zwłaszcza krajów mniej zaawansowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04,  KU02, KU03, KU04, KK02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW04, SU02, SU03, SU04,  SK02 

Zaawansowana 
teoria wymiany 
międzynarodowej 

30               30 4 
 

B 
ekonomia i 

finanse kolokwium 
pisemne -
zadania 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest: ukazanie i wyjaśnienie jakie są mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej, powiązanej ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną 
współczesne teorie wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również główne instrumenty 
polityki handlowej i skutki ich stosowania. 
Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich 
empirycznej weryfikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW03, KW04,   KU02, KU03, KU04, KU06, KU07, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW03, SW04, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków: 
Negocjacje, 
Pozyskiwanie 
funduszy 
unijnych, lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty:  
3x30 h  

  90             90 9 
EP, 

kolokwium  
B 

ekonomia i 
finanse 
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Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć ,,Negocjacje’’  jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. sprawnej komunikacji, uczestniczenia w złożonym 
procesie decyzyjnym, jakim są negocjacje, strategii i technik prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego (w tym 
międzynarodowego) oraz zastosowania negocjacji do rozwiązywania konfliktów. 
Celem zajęć ,,Pozyskiwanie funduszy unijnych’’  jest przekazanie wiedzy z zakresu pozyskiwania, rozliczania oraz wykorzystywania funduszy 
unijnych oraz ich prawidłowego rozliczania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina 
(y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne punkty 
ECTS 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

      60         60 2 T - ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

* jeden dowolnie wybrany przedmiot należy zaliczyć w języku angielskim zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r. 
w sprawie certyfikacji biegłości językowej 
  
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na 
poziomie B2, udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU05 

Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i 
najważniejszymi zastosowaniami. 
• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody 
Największej Wiarygodności. 
• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi 
ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace 
nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 
 • Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki 
opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01,  KW03, KW04, KU01, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01,  SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Historia (do wyboru 
1x60h): Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz 
kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne 
uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 
Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 
Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i 
gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU02, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej 
II 

30               30 4 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład jest kontynuacją wykładu „Makroekonomia gospodarki otwartej I” ze studiów licencjackich i jest przeznaczony dla studentów 
studiów II stopnia (magisterskich). Wykład składa się z dwóch części. 
Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z problematyką wyboru systemu kursu walutowego oraz determinacji poziomu kursu 
walutowego. Prezentowanym modelom teoretycznym towarzyszyć będzie dyskusja badań empirycznych odnoszących się do omawianych 
zagadnień. 
Druga część wykładu zostanie poświęcona międzyokresowej makroekonomii realnej w warunkach gospodarki otwartej. W ramach tej części 
omawiane jest międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących, dynamika w małej gospodarce otwartej, relacje między polityką 
fiskalną a rachunkiem obrotów bieżących, determinanty realnego kursu walutowego, wzrost gospodarczy w gospodarce otwarte, a także 
kanały międzynarodowej dyfuzji wiedzy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04,KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SK01 
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Finanse 
międzynarodowe 

30   30     60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką 
zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne 
instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł 
finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne. Zaliczenie na podstawie egzaminu 
pisemnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,  KU02, KU03, KU04, KU05, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU02, SU03, SU04, SK01 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków : 
Prawo podatkowe 
Unii Europejskiej, 
Monetary 
Economics,  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty: 
1x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

30        30 3 kolokwium, E, 
prezentacja 

B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład ,,Prawo podatkowe Unii Europejskiej’’  prezentuje rolę podatków w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich potencjalnie 
negatywny wpływ na swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wpisane w konstrukcję wskazanych podatków mechanizmy 
temu zapobiegające. 
,,Monetary Economics’’  - The course objective is to give a comprehensive presentation of main topics in monetary economics: monetary 
theory, its empirical formulations and their econometric tests. Part one consists of the introduction to monetary economics and of the 
presentation of three approaches to incorporate money into general equilibrium models. Part two covers the impact of monetary policy on 
the economy at the macro-level in the short run. Part three focuses on the demand for money with special attention paid to its empirical 
aspects. Finally, part four deals with supply of money and the central banking. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02,  KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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specjalności 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 
zgodnie z 

sylabusem 
- 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

-  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 EP, E, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć z ,,Finansów behawioralnych’’ jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia 
gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji 
ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii eksperymentalnej’’ przeznaczone są dla osób, które chcą poznać eksperymentalne podejście w ekonomii, lub które chcą 
wykorzystać metody eksperymentalne w swoich badaniach (np. w pracy magisterskiej), lub które chcą programować i przyczynić się do rozwoju 
ekonomii eksperymentalnej. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii instytucjonalnej’’ mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu.  
 
Zajęcia z ,,Ekonomii pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 
tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 
obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. 
 
Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, 
szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

`SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Rynek pracy w 
gospodarce 
otwartej 

  30             30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy w skali kraju (w gospodarce otwartej) i w skali międzynarodowej. Wyjaśnia się na nich 
zależność funkcjonowania krajowego rynku pracy od przebiegu zjawisk w skali międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem migracji. 

Zajęcia wstępne, opisujące podstawowe problemy i teorie je wyjaśniające działanie rynku pracy gospodarce otwartej mają formę wykładu 
połączonego z dyskusją nt. siły wyjaśniającej realne problemy przez prezentowaną teorię. Zajęcia późniejsze, poświęcone poszczególnym 
problemom oddziaływania międzynarodowego otoczenia niedoskonałego rynku pracy i adekwatnym do nich politykom publicznym będą 
wykorzystane dla prezentacji opracowań studentów (przygotowanych w dwuosobowych zespołach) i dyskusji nad ich skutecznością. Te same 
zespoły opracowują referaty na ten sam, wybrany temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW04, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 

SW01, SW02, SW04, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Nowa geografia 
ekonomiczna 

30               30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest  ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka zintegrowana, powiązana wewnętrznie więzami handlowymi oraz przepływami 
siły roboczej i kapitału. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02,  KU03, KU04, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02,  SU03, SU04, SK01 

Wspólne polityki 
Unii Europejskiej 

30               30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych 
mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW02, KU02, KU03, KU04, KK01 
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Symbol 
efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

SW02, SU02, SU03, SU04, SK01 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające 
z programu studiów 
innych kierunków 
3x30 h:   Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA), 
Analiza polityki 
międzynarodowych 
organizacji 
gospodarczych, 
Marketing 
międzynarodowy, 
Makroekonometria, 
International 
Labour Migration 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 

 

B 
ekonomia 
i finanse E, PU 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

  W trakcie wykładu ,,Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)’’  studenci zdobywają wiedzę o regulacjach i założeniach koncepcyjnych 
sprawozdawczości finansowej, potrzebie założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użytecznych informacji, wycenie i ujmowaniu transakcji w 
sprawozdaniach finansowych jak również ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których 
zwraca się uwagę na aktywny udział w zajęciach. 
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Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci 
uczą się identyfikować, wyceniać oraz ujmować transakcje w sprawozdaniu finansowym a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki. 
 
Celem zajęć,, Marketing międzynarodowy’’ jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy funkcjonujące na 
rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz otoczenia w wymiarze lokalnym, 
regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. 
Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki 
firm. 
Zajęcia z ,,Makroekonometrii’’  mają na celu zapewnienie praktycznego poznania podstawowych metod używanych w bieżącej praktyce 
makroekonometrii. Zapewnia ono dogłębne wprowadzenie do stosowania technik ekonometrycznych w kilku kwestiach makroekonomicznych. 
 
Celem kursu ,,International Labour Migration’’  jest przedstawienie i omówienie szerokiego zakresu zagadnień związanych z międzynarodową 
migracją zarobkową. Migracja jest jedną z najbardziej znanych cech współczesnego świata, ponieważ wyraźnie wskazywała na to nazwa „wiek 
migracji”. Wszystkie regiony świata doświadczają masowych przepływów różnego rodzaju - od migracji osadniczej i mobilności siły roboczej poprzez 
migrację tranzytową po przymusową migrację osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Imigranci stali się strukturalnym elementem współczesnych 
społeczeństw, zwłaszcza w krajach bardziej rozwiniętych, i są przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych (ekonomia, socjologia, 
nauki polityczne). Podczas kursu nacisk zostanie położony na dyskurs ekonomiczny na temat międzynarodowej mobilności siły roboczej. 
 
Cel zajęć ,,Analiza polityki międzynarodowych organizacji gospodarczych’’ jest ukazanie sposobu funkcjonowania międzynarodowych organizacji 
ekonomicznych oraz pokazanie sposobów ekonomicznej analizy prowadzonych przez nie polityk; zrozumienie ram instytucjonalnych i autonomii w 
zewnętrznej polityce handlowej i finansowej Polski i krajów UE. 
W trakcie zajęć zostaną główne zasady funkcjonowania wybranych organizacji międzynarodowych, regulujących międzynarodowe stosunki 
handlowe i finansowe na świecie i w Europie. 

 
 Symbol efektów 

uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
sylabusem 

- 
 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

-  

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 

wyboru 

    30           30 23 praca magisterska B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii i finansów 
międzynarodowych, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Praca własna przygotowująca do egzaminu magisterskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Organizacja 
rynku i polityka 
konkurencji 

  30             30 4 EP, SP B 
ekonomia 
i finanse 

 Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową teorią w zakresie organizacji rynku. Większość prezentowanych modeli pozwala na formułowanie 
wniosków na temat zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów zawodności rynkowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KU02, KU03, KU04, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SU02, SU03, SU04,  SK01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
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Semestr dla specjalności: Ekonomia przedsiębiorczości (studia niestacjonarne zaoczne) 
 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 
W toku studiów student ma obowiązek zaliczyć jeden przedmiot w języku angielskim.  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce (min. B2+) 
– język angielski 

      30         30 1 EP -   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe pozwalające uzyskać minimalny poziom  B2+. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na 
poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze 
ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w 
zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, 
czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej, śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i 
poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie 
tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU05 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

    4           4 0,5 T - - 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej 
jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. Przedmiot do realizacji dla osób, które nie realizowały na studiach I stopnia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

    6           6 0,5 T - - 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony 
własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 
Przedmiot do realizacji dla osób, które nie realizowały na studiach I stopnia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SK03 

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim 

24               24 3 EP     

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest ukazanie głównych zasad zarządzania zasobami ludzi oraz dostarczenie słuchaczom różnych kształcących doświadczeń w tej 
dziedzinie. Efekt: poszerzenie możliwości współpracy z ludźmi oraz elastyczne myślenie na ten temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW03, KW04, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW03, SW04, SU03, SU05, SK01, SK02, SK03 
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Socjologia gospodarki 18               18 3 EP 
 

  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z głównym koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi globalnej gospodarki XX-XXI wieku oraz szybkich 
zmian jakim jest ona poddawana. Zmiany te obejmuj również wyraźną rekonstrukcję stosunków społecznych, rewolucyjne zmiany demograficzne 
oraz ogólnych warunków pracy (m.in. offshoring, outsourcing, reshoring, zaniżanie wynagrodzeń, duże rozwarstwienie dochodowe, powszechne w 
Europie strukturalne bezrobocie, zwłaszcza wśród osób przed 24 rokiem życia oraz po 50 roku życia – mniejsze). Przy omawianiu tych przemian 
ważne jest wyjaśnienie określonych trendów i megatrendów (m.in. cyfryzacja, urbanizacji, kwestie niszczenia środowiska naturalnego, wzrost 
znacznie komunikacji lotniczej), z którymi każdy się spotyka obecnie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW02, KW03, KK02, KU07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW02, SW03, SK02 

Mikroekonomia 
zaawansowana cz. 1 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Makroekonomia 
zaawansowana 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Kurs składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Rachunkowość 
zarządcza i finansowa 

  18             18 3 EP, T, Proj - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Pojęcie, funkcje i cel rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. 
Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. 
Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i 
kompetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z 
informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych. Zaliczenie na podstawie 
kolokwium, kartkówki, prezentacji, aktywności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Metody matematyczne   30             30 5 EP - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest zaprezentowanie wybranych elementów rachunku różniczkowego, całkowego i macierzowego. Kurs obejmuje najważniejsze 
zagadnienia i techniki algebry liniowej i analizy matematycznej dla potrzeb ekonomii i finansów. Omówione zostaną pojęcia: funkcji i jej własności, 
pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych, kryteria optymalizacji funkcji, metody całkowania przez podstawianie oraz przez części, całka 
nieoznaczona i oznaczona, całka zbieżna i rozbieżna, metody obliczania wyznaczników, metody odwracania macierzy, metody rozwiązywania 
układów równań liniowych. Wiedza zdobyta w czasie trwania kursu jest stosowana na kolejnych kursach (np. statystyka matematyczna i 
ekonometria). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU01 

Informatyka - moduły 
(dwa przedmioty po 12 
godz. W semestrze) 

  24             24 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zastosowań informatyki w 
analizach ekonomicznych. Seminarium dedykowane jest studentom zainteresowanym m.in. nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, 
wykorzystaniem narzędzi IT w ekonomii, badaniem danych ekonomicznych przez systemy informacyjne itp. Zajęcia mają również na celu 
kształtowanie umiejętności poszukiwania niezbędnych danych i informacji, samodzielnej ewaluacji wykorzystywanych materiałów i opracowań oraz 
przygotowania i prezentacji własnych wyników badań i analiz. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 202 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 – 
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5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
 

punkty 
ECTS    

Jezyki obce (min. 
B2+) – język 
angielski 

      30         30 1 
 

EP 
-   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe pozwalające uzyskać minimalny poziom  B2+.  Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych 
na poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w 
obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i 
przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw 
finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej, śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. 
Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, 
co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Mikroekonomia 
zaawansowana 
cz. 2 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby 
zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii 
do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli 
strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Makroekonomia 
zaawansowana 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny 
element wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom 
wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Finanse   24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za zadanie rozszerzyć i uzupełnić podstawową wiedzę studentów zarówno o teoretyczno-modelowe jak i wynikające z nich 
praktyczne aspekty funkcjonowania wybranych typów instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Przedmiot wprowadzi studentów w ilościowe i sformalizowane podejście do problemów, z którymi 
częściowo spotykali się już na wcześniejszych etapach nauki, jak również przedstawi praktyczne problemy i przykłady ważne z punktu 
widzenia funkcjonowania tych instrumentów dla przedsiębiorstw. Podstawowym elementem zaliczenia będzie kolokwium obejmujące 
zadania i problemy analogiczne do przedstawianych na zajęciach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Statystyka 
matematyczna 

  30             30 5 EP - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i 
do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, 
poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, 
umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego) na potrzeby ekonomii i finansów. Konwersatorium zawierać 
będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01 
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Teoria 
przedsiębiorstwa 

24               24 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie różnych modeli opisujących zachowania się przedsiębiorstw i zastanowienie się, dlaczego żaden z nich nie 
potrafi ująć w pełni istoty przedsiębiorstwa. Utrwalony neoklasyczny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji, której celem jest 
maksymalizacja zysku, już nie daje się zweryfikować w rzeczywistości. Wskazują na to chociażby zmiany w modelu zarządzania 
przedsiębiorstwem, jakie dokonują się w USA (od połowy lat 80-tych XX w.) i w Europie (od połowy lat 90-tych XX w.) - z tradycyjnego, 
zorientowanego na zysk finansowy na model, w którym dominują interesy właścicieli przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Rynek 
kapitałowy 

24               24 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w świecie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków 
kapitałowych. W ramach wykładu przedstawione zostaną instrumenty finansowe, instytucje finansowe oraz zasady działania rynku 
kapitałowego. Omówione zostaną metody wspomagające decyzje inwestycyjne na tym rynku oraz modele wyceny wybranych instrumentów 
rynku kapitałowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 

    24           24 3 E B 
ekonomia i 

finanse 
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Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z 
ekonomii, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych 
w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,, SK01, SK02, SK03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 204 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce (min. 
B2+) 

      30         30 1 
 

EP 
-   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

lektoraty stacjonarne lub internetowe, min. poz. B2+ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 zgodnie z sylabusem - 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Ekonometria   30             30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem 
przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do 
umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). 
Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań 
obliczeniowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01, SU02, SU03, SU04, SU05 

Organizacja rynku 24               24 2 
 

T 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem 
przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do 
umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). 
Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań 
obliczeniowych. Zaliczenie przedmiotu ma formę testową. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Warsztaty 
ekonomiczne 

  
 

           24 
 

4 
zaliczenie wg wyboru 

studenta 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów 
ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 
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Gry biznesowe   
 

           24 
 

2 Proj - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w różnych obszarach problemowych, 
m.in.: finansach, marketingu, zarządzaniu produkcją. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania pomiędzy obszarami funkcjonalnymi i 
produktowymi w przedsiębiorstwie za pomocą symulowanego środowiska gry. Dodatkowo, interakcja pomiędzy zespołami i podział 
obowiązków wewnątrz zespołów daje możliwość sprawdzenia umiejętności pracy w grupie. Zaliczenie przedmiotu wymaga pracy 
zespołowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Rachunek 
inwestycyjny 

  24             24 2 Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, 
matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza biznes planu, c) 
wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują 
projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    24           24 13 E B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z 
ekonomii, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań 
naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce 
(min. B2+) 

      30         30 1 EP -   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe, min. poz. B2+ 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 zgodnie z wyborem - 
 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane 
przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

- 

Prawo 
handlowe 

30               30 2 EP 
 

nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i gospodarczego, które są wykorzystywane podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców. Wykład zawiera prezentację zasad, reguł i przepisów prawnych I metod 
samoregulacji, na których opierają się transakcje handlowe w gospodarce rynkowej. Studenci dowiadują się o organizacji, formach i 
podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończenia tej działalności, jak również postępowania w razie 
niewypłacalności przedsiębiorcy. W ramach wykładu prezentowane są typowe instrumenty zawierania i rozliczania transakcji gospodarczych, 
zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wobec klientów, a także podstawowe regulacje publiczno-prawne dotyczące 
rejestracji, prowadzenia i nadzoru państwa nad wykonywaniem działalności gospodarczej, włączając w to zasady prawa konkurencji, 
nadużywania pozycji rynkowej oraz obowiązki związane z ochroną konsumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

KW04 
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studiów 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW04 

Historia 
ekonomii 

30               30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Dokonamy historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli 
prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykład poprowadzony 
zostanie w taki sposób, aby słuchacz zauważył, że rozwój ekonomii cechuje się pewną logiką, że istnieje wewnętrzna historia ekonomii, której 
motorem jest dążenie do eliminacji błędów, większej poprawności i ścisłości teorii, a z drugiej strony można mówić o historii zewnętrznej, 
„popychanej” przez nowe zjawiska gospodarcze, stawiające nowe wyzwania dla teorii ekonomicznej. W różnych okresach odmienne jest 
znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju ekonomii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Ekonometria   30             30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Kurs zapoznaje studentów z podstawami analizy ekonometrycznej. Przedstawia elementy teorii (najważniejsze pojęcia i twierdzenia), 
rozwiązania praktyczne (przykłady konkretnych modeli, interpretacja i wnioskowanie) oraz kierunki bardziej zaawansowanych analiz 
(konsekwencje odrzucenia założeń klasycznych). Zajęcia skupiają się na kwestiach praktycznych ilustrowanych przykładami jak i utrwalaniu 
zagadnień teoretycznych (zadania). Od uczestników kursu wymagana jest znajomość - na poziomie elementarnym - statystyki 
matematycznej oraz algebry macierzy. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz przygotowanie 
modelu w semestrze letnim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01, SU02, SU03, SU04, SU05 

Warsztaty 
ekonomiczne 

  
 

          24  
 

4 PP, RZ, SP, Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. 
Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    24           24 13 Praca magisterska B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Zajęcia 
przygotowują do egzaminu magisterskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 

 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 83 
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7 Tabela: informacje ogólne o programie studiów– ekonomia  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów studia stacjonarne, 
niestacjonarne  

Kod ISCED 0311 Ekonomia 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 83 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) --- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

103 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 22 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 100% ekonomia i finanse 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Rozumie w pogłębionym stopniu teorie mikroekonomii, makroekonomii, zaawansowane metody 
ekonometryczne. 

 P7S_WG  

K_W02 Zna w pogłębionym stopniu funkcjonowanie gospodarek i finansów krajowych i międzynarodowych. P7S_WG  

K_W03 Rozumie miejsce teorii ekonomii w naukach społecznych, wykorzystując teorie ekonomii w badaniu 
procesów gospodarczych.  

P7S_WG  

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi stosować narzędzia analityczno-informatyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w 
modelowaniu ekonometrycznym, prognozowaniu szeregów czasowych. 

 P7S_UW  

K_U02 Potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze  oraz analizować zjawiska w gospodarce krajowej i 
międzynarodowej. 

 P7S_UW  

K_U03 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii 
mikroekonomii i makroekonomii. 

 P7S_UW  

K_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów 
międzynarodowych, rynków i międzynarodowych instytucji finansowych. 

 P7S_UW  

K_U05 Potrafi prowadzić debaty, tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, 
także w języku angielskim na min. poziomie B2+ ESOKJ z użyciem specjalistycznej terminologii. 

 P7S_UK  

K_U06 Potrafi sprawnie planować i organizować pracę własną oraz zespołową.  P7S_UO 

K_U07 Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i ukierunkowania 
innych w tym zakresie. 

P7S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 



3 

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii. 
Uznawania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności w samodzielnym  ich rozwiązywaniu. 

 P7S_KK  

K_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego i społecznego.  P7S_KO  

K_K03 Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także 
rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji  i wiedzy. 

 P7S_KR, P7S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbole fektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie mikroekonomii i makroekonomii, teorie przedsiębiorstwa, a także 
zaawansowane metody ekonometryczne w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu zasady finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej i controllingu, wsparte 
znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_W02 

S_W03 Zna miejsce ekonomii w naukach społecznych, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw. K_W03 

S_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego, w szczególności w odniesieniu do 
przedsiębiorstw. 

K_W04 

S_W05 Rozumie zasady, metody i narzędzia marketingowe, wspierające analizę procesów biznesowych, a także 
planowanie, monitorowanie realizacji i zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach. 

K_W02 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Umie wykorzystać narzędzia analityczno-informatyczne (np. R, STATA, Excel, Maxima) do przeprowadzania 
zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych występujących w 
przedsiębiorstwie. 

K_U01 

S_U02 Potrafi przygotować analizy ekonomiczne i finansowe, zrealizować projekty doradcze i opracowywać kompleksowo 
dokumentację finansową, budżety i biznesplany, a także długoterminowe prognozy finansowe. 

K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, 
makroekonomii i teorii przedsiębiorstwa. 

K_U03 

S_U04 Potrafi identyfikować potrzeby biznesowe, tworzyć strategie i realizować zadania zmierzające do osiągania 
wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa poprzez budowanie długofalowych relacji i 
przełożenie ich na konkretne działania biznesowe i sporządzanie prognoz oraz statystyk sprzedażowych. 

K_U04 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w 
języku angielskim na poziomie min. B2+. 

K_U05 

S_U06 Umie planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. K_U06 
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S_U07 Wykazuje zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji w odniesieniu do 
problemów identyfikowanych w przedsiębiorstwach. 

K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów, 
w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw. 

K_K01 

S_K02 Jest gotów myśleć i działać przedsiębiorczo, społecznie i etycznie na rzecz przedsiębiorstw i ich otoczenia. K_K02 

S_K03 Zna i zrozumie zasadność przestrzegania zawodowych standardów etycznych w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu. K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia międzynarodowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, z elementami nauk 
humanistycznych, szczególnie z mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod 
ekonometrycznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym. 

K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu dylematy wymiany międzynarodowej i stosunków międzynarodowych K_W02 

S_W03 Zna miejsce ekonomii w naukach społecznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym. K_W03 

S_W04 Rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego, w szczególności w ujęciu 
międzynarodowym. 

K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i 
ekonometrycznych. 

K_U01 

S_U02 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem znajomości zasad podejmowania 
decyzji w handlu, marketingu, negocjacjach i finansach międzynarodowych. 

K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, 
makroekonomii , w szczególności w ujęciu międzynarodowym. 

K_U03 

S_U04 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów 
międzynarodowych, rynku czynników produkcji i handlu zagranicznego. 

K_U04, K_U07 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w 
języku angielskim na poziomie B2+.  

K_U05, K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów K_K01 

S_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego. K_K02 

S_K03 Przestrzega zawodowych standardów etycznych . K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
Nazwa specjalności: ekonomia przedsiębiorczości 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie mikro i makroekonomii, w tym teorii przedsiębiorstwa i organizacji 
rynków oraz  metody ekonometryczne stosowane w biznesie. 

 K_W01 

S_W02 Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej, w tym 
finansów przedsiębiorstw oraz  zasad  rachunkowości  stosowanych w biznesie. 

 K_W02 

S_W03 Zna miejsce teorii ekonomicznych oraz pojęć z nimi związanych w naukach społecznych i ich historyczne 
uwarunkowania oraz powiązania ekonomii z innymi naukami społecznymi. 

 K_W03 

S_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego w szczególności w biznesie.  K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne, poparte pogłębioną znajomością niezbędnych 
narzędzi matematycznych i statystycznych, prognozować szeregi czasowe, wykorzystywać narzędzia 
analityczno-informatycznych jak STATA,  Excel, Maxima.  

 K_U01 

S_U02 Potrafi analizować zjawiska w gospodarce oraz w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,  
stosując metody i narzędzia wspierające analizę procesów  ekonomicznych oraz standardy 
rachunkowości. 

 K_U02 

S_U03 Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska w biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z 
teorii ekonomii oraz pokrewnych nauk społecznych.  

 K_U03 

S_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska z biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów, rachunkowości i teorii przedsiębiorstwa. 

 K_U04 

S_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, 
także w języku angielskim na poziomie B2+. Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do 
wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Rozumie 
znaczenie kształcenia przez całe życie, a także posiada umiejętność planowania, dobrego organizowania 
pracy własnej i zespołowej. 

 K_U05, K_U06, K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do krytycznej ocena dorobku mikroekonomii, makroekonomii, teorii finansów i   K_K01 
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przedsiębiorstwa, w szczególności w odniesieniu do biznesu. 

S_K02 Jest gotów myśleć i działać przedsiębiorczo, społecznie i etycznie w biznesie i jego otoczeniu.  K_K02 

S_K03 Jest gotów do  przestrzegania zawodowych standardów etycznych w biznesie.  K_K03 
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Semestr dla specjalności: Ekonomia Przedsiębiorstwa 
5.1 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
W toku studiów student ma obowiązek zaliczyć jeden przedmiot w języku angielskim.  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1 EP, PU - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 
Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać 
możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. 
Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The 
Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie 
zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są 
przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Zaawansowana 60               60 6 EP  B ekonomia 
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mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli 
do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą 
zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Zarządzanie 
projektami 

  30             30 4 EP  - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć uczestnicy poznają dwie główne metodyki, które są standardami zarządzania w krajach Unii Europejskiej (PRINCE2 oraz MSP), gdzie: 

- PRINCE2 jest obecnie stosowana przez wielkie światowe korporacje, jak i niewielkie firmy usługowe, a umiejętność jej stosowania przez menedżerów 
projektów jest weryfikowana systemem egzaminów i certyfikatów. Metodyka PRINCE2 od kilku lat jest już z powodzeniem stosowana w Polsce zarówno 
w obszarze administracji jak i firm komercyjnych. 

- MSP - Zarządzanie programami jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań 
związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW03, KW04, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW03, SW04, SW05, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Rachunkowość 
zarządcza 

  30             30 4 
EP , T, PR, 

Proj 
B 

ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć są: pojęcie, funkcje i cel rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. 
Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. 
Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje 
analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, 
podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych. Zaliczenie na podstawie kolokwium, kartkówki, 
prezentacji, aktywności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów  innych 
kierunków: 
Zarządzanie 
kapitałem 
ludzkim, Biznes 
plan, Negocjacje, 
Innowacje i 
transfer 
technologii, 
Marketing 
międzynarodowy,  
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg 
aktualnej oferty 
3x30h 
 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 EP B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć ,, Zarządzanie kapitałem ludzkim ‘’ jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, 
organizowania i przeprowadzania projektów w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik 
badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. 
 
Celem zajęć ,, Biznes plan’’ jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i 
przeprowadzania projektów 
w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, 
adekwatnie do celu i kontekstu. 

Celem przedmiotu ,, Negocjacje ‘’ jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych ze sprawną 
komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacji. Negocjacje zostaną przedstawione jako skuteczna metoda rozwiązywania 
konfliktów i podejmowania decyzji grupowych, wymagająca wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych. Studenci będą 
uczyć się i ćwiczyć budowanie strategii negocjacyjnych oraz stosowanie technik prowadzenia negocjacji, w tym społeczno-
ekonomicznego i kulturowego kontekstu negocjacji. 
 
Celem zajęć ,, Innowacje i transfer technologii ‘’ jest zapoznanie uczestników z podstawami ekonomicznej teorii procesów 
innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na 
wiedzy. Studenci zapoznają się z modelami analizy innowacji w gospodarce zamkniętej i otwartej, a szczególny nacisk położony 
będzie na rolę innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej dla procesów konwergencji w gospodarce 
otwartej, zwłaszcza krajów mniej zaawansowanych. 
 
Celem zajęć ,,Marketing międzynarodowy’’ jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy 
funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz 
otoczenia w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii 
marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w 
ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki firm. 

 

 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      60         60 2 EP, PU - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 

  

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol SU05 
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efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. 
• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej 
Wiarygodności. 

• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi 
ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad 
case-studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 

 • Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i 
matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01,  KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03,  SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Historia (do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of 
economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz 
kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne 
uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 
Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 
Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych zjawisk 
ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E  B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Zaawansowane 
finanse 
przedsiębiorstwa 

  30             30 3 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych podstaw tej dziedziny tak, by słuchacz dobrze rozumiał i właściwie stosował paradygmaty 
wykorzystywane w ramach finansów korporacji. Kurs ma również umożliwić dalszą samodzielną pracę studenta nad tą problematyką, w tym 
umiejętność pracy nad literaturą fachową przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Mikroekonometria   30             30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami współczesnej mikroekonometrii i zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce (wybór 
modelu i specyfikacji, estymacja, interpretacja wyników, wnioskowanie). Wszystkie zajęcia odbywają się pracowni komputerowej i składają się z 
omówienia wprowadzanych metod i rozwiązywania odpowiednio przygotowanych zestawów problemowych. W ramach kursu wykorzystywane jest 
oprogramowanie Stata. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SU01, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków 
1x30 h: Rachunek 
kosztów (ACCA), 
Rachunek 
inwestycyjny, 
Analiza kosztów i 
korzyści, Analiza 
ekonomiczno-
finansowa 
Przedmiot do 
wyboru 

  30             30 3 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć ,, Rachunek kosztów (ACCA)’’  jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących 
ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W 
czasie zajęć przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji 
jednostkowego kosztu produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, 
wykorzystującymi informacje o kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania 
decyzji. Zostaną oni również zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen 
transferowych w przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym. 
 
Celem kursu ,,Rachunek inwestycyjny’’  jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie 
rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza 
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biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. 
 
Kurs ,,Analiza kosztów i korzyści,  przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych tematyką dobrobytu społecznego i szacowaniem efektywności 
ekonomicznej projektów publicznych. Celem kursu jest dostarczenie informacji na temat przesłanek i podstawowych pojęć związanych z Analizą 
Kosztów i Korzyści Społecznych (z ang. Cost-benefit analysis, CBA). Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom oceniać przydatności i 
poprawność zastosowania różnych technik używanych w wycenie ekonomicznej projektów publicznych. 
 
Celem zajęć ,,Analiza ekonomiczno-finansowa’’ jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i 
zakładów ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW03, KW04,   KU02, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW05, SU02,  SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć oferowanych 
w danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty 
1x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

  30             30 3 T B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu poszerzenie umiejętności związanych z ekonomią zgodnie z zainteresowaniami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03  

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

 
- 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 EP, E, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ,,Ekonomia rynku pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 
tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 
obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują 
prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach.  
 
Celem konwersatorium ,,Ekonomia behawioralna’’  jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, 
której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą 
omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, 
oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, 
księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z 
tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych. 
 
Przedmiot ,,Ekonomia Eksperymentalna’’  jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz sposoby 
wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich dziedzinach ekonomii, to nie 
istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych zajęć. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii  instytucjonalnej’’  mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
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Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane 
będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla 
studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. 
 
Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 
etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Teoria gier i 
organizacja rynku 

  30             30 5  EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii gier oraz organizacji rynku na poziomie zaawansowanym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

KW01, KU01, KU03, KU04,  KK01, KK02 
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programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SU01, SU03, SU04,  SK01, SK02 

Modelowanie i 
analiza procesów 
biznesowych 

  30             30 4 EP, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z metodami i narzędziami modelowania oraz analiz procesów biznesu w organizacjach. Studenci posiądą 
praktyczne umiejętności identyfikacji, klasyfikacji, modelowania, pomiaru i analiz (czasów realizacji, kosztów i jakości) procesów. Do głównych treści 
zajęć należą: koncepcje podejścia procesowego w organizacjach, charakterystyki procesów, studia przypadków realizacji koncepcji podejścia 
procesowego, praktyczne zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (system ARIS oraz ADONIS) do identyfikacji, modelowania i analiz 
procesów, metodyki zarządzania procesami biznesowymi. Przedmiot będzie realizowany z wykorzystaniem metod: przegląd literatury przedmiotu, 
praca w zespołach, realizacja studiów przypadków i zadań praktycznych w systemach informatycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem 
teoretycznym, praktycznym przy komputerze oraz zaliczeniem projektu przygotowanego w zespole. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków  
4x30 h: Warsztaty 
finansowe (ACCA), 
Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA), 
Modele 
wspomagające 
podejmowanie 
decyzji, Warsztaty 
menadżera 
finansowego, 
Ekonomia 
opodatkowania, 
Finanse ilościowe lub 
inne zgłoszone na 
dany rok akademicki 
Przedmiot do 
wyboru 

  120             120 12 EP, Proj, SP, E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematem zajęć  ,,Warsztaty finansowe’’ są założenia koncepcyjne i regulacje dotyczące jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
identyfikacja grupy kapitałowej, Ujmowanie i wycena transakcji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, Konsolidacja metodą pełną, 
Ustalenie wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, rozpoznania i wyceny wartości firmy oraz okazyjnego nabycia, Konsolidacja metodą 
praw własności, Raportowanie wyników finansowych grupy kapitałowej,  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego 
jednostkę stowarzyszoną, Rachunek przepływów pieniężnych, Przygotowanie i analiza jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat / sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku 
przepływów pieniężnych (analiza płynności, rentowności, zadłużenia), Ograniczenia sprawozdawczości finansowej,  Obliczanie i interpretacja 
wskaźników finansowych i trendów uwzględniających potrzeby odbiorców sprawozdań finansowych, ograniczenia w zakresie interpretacji. 
 
Celem zajęć ,,Warsztaty menadżera finansowego’’  jest praktyczne zastosowanie z jednej strony metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć 
(oszczędności, inwestycji) i przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a z drugiej strony metod marketingowych (narzędzia i 
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instrumenty związane z marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. 

Podczas zajęć dotyczących metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć i firm. Studenci zapoznają się z metodologią wyliczania wartości 
pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i in. 

Celem tej części zajęć, która dotyczy warsztatów marketingowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności nt. wykorzystanie 
narzędzi i instrumentów marketingu mix w procesie wprowadzania produktu na rynek oraz tworzenia przykładowego planu marketingowego dla 
potrzeb instytucji finansowych. 
 
Celem przedmiotu ,,Ekonomia opodatkowania’’  jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomii opodatkowania, a następnie na ich tle, 
przyjrzenie się stosowanym konstrukcjom podatkowym w Polsce i na świecie, z punktu widzenia ekonomicznej teorii opodatkowania. Poruszane 
zagadnienia nie są omawiane na innych przedmiotach o charakterze podstawowym (mikroekonomia, makroekonomia, finanse), dotyczą natomiast, 
posiadających bardzo bogatą literaturę ekonomiczną w jęz. angielskim, zagadnień ekonomicznych dotyczących opodatkowania i jego efektywności. 
Ich poznanie pozwala ocenić sensowność różnych proponowanych reform podatkowych i zrozumieć przyczyny takiego a nie innego ukształtowania 
systemów podatkowych. 
 
W trakcie wykładu ,,Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)’’  zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: założenia koncepcyjne i 
regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej, użyteczność informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, ujmowanie i wycena, 
rzeczowe aktywa trwałe, dotacje rządowe, leasing, aktywa niematerialne, utrata wartości, zapasy i aktywa biologiczne, instrumenty finansowe, 
rezerwy i zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, przychody, transakcje w walutach obcych, podatek dochodowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
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5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
sylabusem 

- 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 

wyboru 

    30           30 23 praca magisterska B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa 

Metody badań 
marketingowych 

  30             30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów 

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg 
wybranych metodyk i obszarów badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 



28 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

 

 Semestr dla specjalności: Ekonomia Międzynarodowa 
 
5.1  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1 EP  - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

* jeden dowolnie wybrany przedmiot należy zaliczyć w języku angielskim zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r. w 
sprawie certyfikacji biegłości językowej 

  

** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie 
B2, udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Zaawansowana 
mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania 
mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP  B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element 
wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu 
gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz 
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03,   KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Innowacje i 
międzynarodowy 
transfer 
technologii 

  30             30 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami ekonomicznej teorii procesów innowacyjnych i jej zastosowaniem do analizy 
międzynarodowego transferu technologii w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Studenci zapoznają się z modelami analizy innowacji w 
gospodarce zamkniętej i otwartej, a szczególny nacisk położony będzie na rolę innowacji i transferu technologii w warunkach luki technologicznej 
dla procesów konwergencji w gospodarce otwartej, zwłaszcza krajów mniej zaawansowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04,  KU02, KU03, KU04, KK02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW04, SU02, SU03, SU04,  SK02 

Zaawansowana 
teoria wymiany 
międzynarodowej 

30               30 4 
 

B 
ekonomia i 

finanse kolokwium 
pisemne -
zadania 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest: ukazanie i wyjaśnienie jakie są mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej, powiązanej ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną 
współczesne teorie wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również główne instrumenty 
polityki handlowej i skutki ich stosowania. 
Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich 
empirycznej weryfikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW03, KW04,   KU02, KU03, KU04, KU06, KU07, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW02, SW03, SW04, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków: 
Negocjacje, 
Pozyskiwanie 
funduszy 
unijnych, lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty:  
3x30 h  

  90             90 9 
EP, 

kolokwium  
B 

ekonomia i 
finanse 
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Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć ,,Negocjacje’’  jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. sprawnej komunikacji, uczestniczenia w złożonym 
procesie decyzyjnym, jakim są negocjacje, strategii i technik prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego (w tym 
międzynarodowego) oraz zastosowania negocjacji do rozwiązywania konfliktów. 
Celem zajęć ,,Pozyskiwanie funduszy unijnych’’  jest przekazanie wiedzy z zakresu pozyskiwania, rozliczania oraz wykorzystywania funduszy 
unijnych oraz ich prawidłowego rozliczania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina 
(y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne punkty 
ECTS 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

      60         60 2 T - ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

* jeden dowolnie wybrany przedmiot należy zaliczyć w języku angielskim zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r. 
w sprawie certyfikacji biegłości językowej 
  
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na 
poziomie B2, udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU05 

Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i 
najważniejszymi zastosowaniami. 
• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody 
Największej Wiarygodności. 
• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi 
ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace 
nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 
 • Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki 
opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01,  KW03, KW04, KU01, KU02, KU03,  KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01,  SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Historia (do wyboru 
1x60h): Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz 
kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne 
uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 
Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 
Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i 
gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU02, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU02, SU03, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej 
II 

30               30 4 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład jest kontynuacją wykładu „Makroekonomia gospodarki otwartej I” ze studiów licencjackich i jest przeznaczony dla studentów 
studiów II stopnia (magisterskich). Wykład składa się z dwóch części. 
Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z problematyką wyboru systemu kursu walutowego oraz determinacji poziomu kursu 
walutowego. Prezentowanym modelom teoretycznym towarzyszyć będzie dyskusja badań empirycznych odnoszących się do omawianych 
zagadnień. 
Druga część wykładu zostanie poświęcona międzyokresowej makroekonomii realnej w warunkach gospodarki otwartej. W ramach tej części 
omawiane jest międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących, dynamika w małej gospodarce otwartej, relacje między polityką 
fiskalną a rachunkiem obrotów bieżących, determinanty realnego kursu walutowego, wzrost gospodarczy w gospodarce otwarte, a także 
kanały międzynarodowej dyfuzji wiedzy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04,KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SK01 
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Finanse 
międzynarodowe 

30   30     60 6 EP B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką 
zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne 
instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł 
finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne. Zaliczenie na podstawie egzaminu 
pisemnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,  KU02, KU03, KU04, KU05, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU02, SU03, SU04, SK01 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające z 
programu studiów 
innych kierunków : 
Prawo podatkowe 
Unii Europejskiej, 
Monetary 
Economics,  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg. 
aktualnej oferty: 
1x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

30        30 3 kolokwium, E, 
prezentacja 

B ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład ,,Prawo podatkowe Unii Europejskiej’’  prezentuje rolę podatków w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich potencjalnie 
negatywny wpływ na swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wpisane w konstrukcję wskazanych podatków mechanizmy 
temu zapobiegające. 
,,Monetary Economics’’  - The course objective is to give a comprehensive presentation of main topics in monetary economics: monetary 
theory, its empirical formulations and their econometric tests. Part one consists of the introduction to monetary economics and of the 
presentation of three approaches to incorporate money into general equilibrium models. Part two covers the impact of monetary policy on 
the economy at the macro-level in the short run. Part three focuses on the demand for money with special attention paid to its empirical 
aspects. Finally, part four deals with supply of money and the central banking. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02,  KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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specjalności 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 
zgodnie z 

sylabusem 
- 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

-  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 EP, E, Proj B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć z ,,Finansów behawioralnych’’ jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia 
gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji 
ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii eksperymentalnej’’ przeznaczone są dla osób, które chcą poznać eksperymentalne podejście w ekonomii, lub które chcą 
wykorzystać metody eksperymentalne w swoich badaniach (np. w pracy magisterskiej), lub które chcą programować i przyczynić się do rozwoju 
ekonomii eksperymentalnej. 
 
Zajęcia z ,,Ekonomii instytucjonalnej’’ mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu.  
 
Zajęcia z ,,Ekonomii pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 
tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 
obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. 
 
Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, 
szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04,  KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków ich 
rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

`SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Rynek pracy w 
gospodarce 
otwartej 

  30             30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy w skali kraju (w gospodarce otwartej) i w skali międzynarodowej. Wyjaśnia się na nich 
zależność funkcjonowania krajowego rynku pracy od przebiegu zjawisk w skali międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem migracji. 

Zajęcia wstępne, opisujące podstawowe problemy i teorie je wyjaśniające działanie rynku pracy gospodarce otwartej mają formę wykładu 
połączonego z dyskusją nt. siły wyjaśniającej realne problemy przez prezentowaną teorię. Zajęcia późniejsze, poświęcone poszczególnym 
problemom oddziaływania międzynarodowego otoczenia niedoskonałego rynku pracy i adekwatnym do nich politykom publicznym będą 
wykorzystane dla prezentacji opracowań studentów (przygotowanych w dwuosobowych zespołach) i dyskusji nad ich skutecznością. Te same 
zespoły opracowują referaty na ten sam, wybrany temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW04, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 

SW01, SW02, SW04, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Nowa geografia 
ekonomiczna 

30               30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest  ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka zintegrowana, powiązana wewnętrznie więzami handlowymi oraz przepływami 
siły roboczej i kapitału. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02,  KU03, KU04, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02,  SU03, SU04, SK01 

Wspólne polityki 
Unii Europejskiej 

30               30 4 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych 
mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW02, KU02, KU03, KU04, KK01 
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Symbol 
efektów 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW02, SU02, SU03, SU04, SK01 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wynikające 
z programu studiów 
innych kierunków 
3x30 h:   Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA), 
Analiza polityki 
międzynarodowych 
organizacji 
gospodarczych, 
Marketing 
międzynarodowy, 
Makroekonometria, 
International 
Labour Migration 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 

 

B 
ekonomia 
i finanse E, PU 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

  W trakcie wykładu ,,Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)’’  studenci zdobywają wiedzę o regulacjach i założeniach koncepcyjnych 
sprawozdawczości finansowej, potrzebie założeń koncepcyjnych oraz cech jakościowych użytecznych informacji, wycenie i ujmowaniu transakcji w 
sprawozdaniach finansowych jak również ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których 
zwraca się uwagę na aktywny udział w zajęciach. 
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Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci 
uczą się identyfikować, wyceniać oraz ujmować transakcje w sprawozdaniu finansowym a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki. 
 
Celem zajęć,, Marketing międzynarodowy’’ jest zrozumienie marketingowych motywów i decyzji podejmowanych przez firmy funkcjonujące na 
rynkach zagranicznych. Analiza obejmuje również wzajemne oddziaływanie strategii marketingowych oraz otoczenia w wymiarze lokalnym, 
regionalnym i globalnym. Zajęcia podsumowuje analiza ewolucji globalnej strategii marketingowej oraz najlepszych praktyk marketingowych. 
Poszczególne kategorie, koncepcje i procesy przedstawione są w ujęciu teoretycznym a następnie uzupełnione przykładami z konkretnej praktyki 
firm. 
Zajęcia z ,,Makroekonometrii’’  mają na celu zapewnienie praktycznego poznania podstawowych metod używanych w bieżącej praktyce 
makroekonometrii. Zapewnia ono dogłębne wprowadzenie do stosowania technik ekonometrycznych w kilku kwestiach makroekonomicznych. 
 
Celem kursu ,,International Labour Migration’’  jest przedstawienie i omówienie szerokiego zakresu zagadnień związanych z międzynarodową 
migracją zarobkową. Migracja jest jedną z najbardziej znanych cech współczesnego świata, ponieważ wyraźnie wskazywała na to nazwa „wiek 
migracji”. Wszystkie regiony świata doświadczają masowych przepływów różnego rodzaju - od migracji osadniczej i mobilności siły roboczej poprzez 
migrację tranzytową po przymusową migrację osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Imigranci stali się strukturalnym elementem współczesnych 
społeczeństw, zwłaszcza w krajach bardziej rozwiniętych, i są przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych (ekonomia, socjologia, 
nauki polityczne). Podczas kursu nacisk zostanie położony na dyskurs ekonomiczny na temat międzynarodowej mobilności siły roboczej. 
 
Cel zajęć ,,Analiza polityki międzynarodowych organizacji gospodarczych’’ jest ukazanie sposobu funkcjonowania międzynarodowych organizacji 
ekonomicznych oraz pokazanie sposobów ekonomicznej analizy prowadzonych przez nie polityk; zrozumienie ram instytucjonalnych i autonomii w 
zewnętrznej polityce handlowej i finansowej Polski i krajów UE. 
W trakcie zajęć zostaną główne zasady funkcjonowania wybranych organizacji międzynarodowych, regulujących międzynarodowe stosunki 
handlowe i finansowe na świecie i w Europie. 

 
 Symbol efektów 

uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
sylabusem 

- 
 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane przedmioty z 
dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

-  

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 

wyboru 

    30           30 23 praca magisterska B 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii i finansów 
międzynarodowych, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Praca własna przygotowująca do egzaminu magisterskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SW04,  SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03 

Przedmioty dla specjalności Ekonomia międzynarodowa 

Organizacja 
rynku i polityka 
konkurencji 

  30             30 4 EP, SP B 
ekonomia 
i finanse 

 Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawową teorią w zakresie organizacji rynku. Większość prezentowanych modeli pozwala na formułowanie 
wniosków na temat zmian w dobrobycie ekonomicznym i określa znaczenie polityki konkurencji w rozwiązywaniu problemów zawodności rynkowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KU02, KU03, KU04, KK01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SU02, SU03, SU04,  SK01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
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Semestr dla specjalności: Ekonomia przedsiębiorczości (studia niestacjonarne zaoczne) 
 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 
W toku studiów student ma obowiązek zaliczyć jeden przedmiot w języku angielskim.  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce (min. B2+) 
– język angielski 

      30         30 1 EP -   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe pozwalające uzyskać minimalny poziom  B2+. Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na 
poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze 
ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w 
zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, 
czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej, śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i 
poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie 
tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU05 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

    4           4 0,5 T - - 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej 
jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. Przedmiot do realizacji dla osób, które nie realizowały na studiach I stopnia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

    6           6 0,5 T - - 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony 
własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 
Przedmiot do realizacji dla osób, które nie realizowały na studiach I stopnia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SK03 

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim 

24               24 3 EP     

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest ukazanie głównych zasad zarządzania zasobami ludzi oraz dostarczenie słuchaczom różnych kształcących doświadczeń w tej 
dziedzinie. Efekt: poszerzenie możliwości współpracy z ludźmi oraz elastyczne myślenie na ten temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW03, KW04, KU03, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW03, SW04, SU03, SU05, SK01, SK02, SK03 
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Socjologia gospodarki 18               18 3 EP 
 

  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z głównym koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi globalnej gospodarki XX-XXI wieku oraz szybkich 
zmian jakim jest ona poddawana. Zmiany te obejmuj również wyraźną rekonstrukcję stosunków społecznych, rewolucyjne zmiany demograficzne 
oraz ogólnych warunków pracy (m.in. offshoring, outsourcing, reshoring, zaniżanie wynagrodzeń, duże rozwarstwienie dochodowe, powszechne w 
Europie strukturalne bezrobocie, zwłaszcza wśród osób przed 24 rokiem życia oraz po 50 roku życia – mniejsze). Przy omawianiu tych przemian 
ważne jest wyjaśnienie określonych trendów i megatrendów (m.in. cyfryzacja, urbanizacji, kwestie niszczenia środowiska naturalnego, wzrost 
znacznie komunikacji lotniczej), z którymi każdy się spotyka obecnie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW02, KW03, KK02, KU07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW02, SW03, SK02 

Mikroekonomia 
zaawansowana cz. 1 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03,KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Makroekonomia 
zaawansowana 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Kurs składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Rachunkowość 
zarządcza i finansowa 

  18             18 3 EP, T, Proj - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Pojęcie, funkcje i cel rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. 
Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. 
Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i 
kompetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z 
informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych. Zaliczenie na podstawie 
kolokwium, kartkówki, prezentacji, aktywności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Metody matematyczne   30             30 5 EP - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest zaprezentowanie wybranych elementów rachunku różniczkowego, całkowego i macierzowego. Kurs obejmuje najważniejsze 
zagadnienia i techniki algebry liniowej i analizy matematycznej dla potrzeb ekonomii i finansów. Omówione zostaną pojęcia: funkcji i jej własności, 
pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych, kryteria optymalizacji funkcji, metody całkowania przez podstawianie oraz przez części, całka 
nieoznaczona i oznaczona, całka zbieżna i rozbieżna, metody obliczania wyznaczników, metody odwracania macierzy, metody rozwiązywania 
układów równań liniowych. Wiedza zdobyta w czasie trwania kursu jest stosowana na kolejnych kursach (np. statystyka matematyczna i 
ekonometria). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU01 

Informatyka - moduły 
(dwa przedmioty po 12 
godz. W semestrze) 

  24             24 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zastosowań informatyki w 
analizach ekonomicznych. Seminarium dedykowane jest studentom zainteresowanym m.in. nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, 
wykorzystaniem narzędzi IT w ekonomii, badaniem danych ekonomicznych przez systemy informacyjne itp. Zajęcia mają również na celu 
kształtowanie umiejętności poszukiwania niezbędnych danych i informacji, samodzielnej ewaluacji wykorzystywanych materiałów i opracowań oraz 
przygotowania i prezentacji własnych wyników badań i analiz. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 202 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 804 
 – 
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5.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
 

punkty 
ECTS    

Jezyki obce (min. 
B2+) – język 
angielski 

      30         30 1 
 

EP 
-   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe pozwalające uzyskać minimalny poziom  B2+.  Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych 
na poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w 
obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i 
przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw 
finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej, śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. 
Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, 
co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Mikroekonomia 
zaawansowana 
cz. 2 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby 
zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii 
do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli 
strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Makroekonomia 
zaawansowana 

  24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny 
element wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom 
wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Finanse   24             24 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za zadanie rozszerzyć i uzupełnić podstawową wiedzę studentów zarówno o teoretyczno-modelowe jak i wynikające z nich 
praktyczne aspekty funkcjonowania wybranych typów instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Przedmiot wprowadzi studentów w ilościowe i sformalizowane podejście do problemów, z którymi 
częściowo spotykali się już na wcześniejszych etapach nauki, jak również przedstawi praktyczne problemy i przykłady ważne z punktu 
widzenia funkcjonowania tych instrumentów dla przedsiębiorstw. Podstawowym elementem zaliczenia będzie kolokwium obejmujące 
zadania i problemy analogiczne do przedstawianych na zajęciach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Statystyka 
matematyczna 

  30             30 5 EP - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i 
do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, 
poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, 
umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego) na potrzeby ekonomii i finansów. Konwersatorium zawierać 
będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01 
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Teoria 
przedsiębiorstwa 

24               24 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie różnych modeli opisujących zachowania się przedsiębiorstw i zastanowienie się, dlaczego żaden z nich nie 
potrafi ująć w pełni istoty przedsiębiorstwa. Utrwalony neoklasyczny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji, której celem jest 
maksymalizacja zysku, już nie daje się zweryfikować w rzeczywistości. Wskazują na to chociażby zmiany w modelu zarządzania 
przedsiębiorstwem, jakie dokonują się w USA (od połowy lat 80-tych XX w.) i w Europie (od połowy lat 90-tych XX w.) - z tradycyjnego, 
zorientowanego na zysk finansowy na model, w którym dominują interesy właścicieli przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Rynek 
kapitałowy 

24               24 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w świecie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków 
kapitałowych. W ramach wykładu przedstawione zostaną instrumenty finansowe, instytucje finansowe oraz zasady działania rynku 
kapitałowego. Omówione zostaną metody wspomagające decyzje inwestycyjne na tym rynku oraz modele wyceny wybranych instrumentów 
rynku kapitałowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 

    24           24 3 E B 
ekonomia i 

finanse 
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Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z 
ekonomii, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych 
w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,, SK01, SK02, SK03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 204 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
 
5.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce (min. 
B2+) 

      30         30 1 
 

EP 
-   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

lektoraty stacjonarne lub internetowe, min. poz. B2+ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 zgodnie z sylabusem - 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Ekonometria   30             30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem 
przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do 
umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). 
Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań 
obliczeniowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01, SU02, SU03, SU04, SU05 

Organizacja rynku 24               24 2 
 

T 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem 
przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do 
umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). 
Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań 
obliczeniowych. Zaliczenie przedmiotu ma formę testową. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Warsztaty 
ekonomiczne 

  
 

           24 
 

4 
zaliczenie wg wyboru 

studenta 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów 
ubezpieczeniowych. Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 
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Gry biznesowe   
 

           24 
 

2 Proj - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w różnych obszarach problemowych, 
m.in.: finansach, marketingu, zarządzaniu produkcją. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania pomiędzy obszarami funkcjonalnymi i 
produktowymi w przedsiębiorstwie za pomocą symulowanego środowiska gry. Dodatkowo, interakcja pomiędzy zespołami i podział 
obowiązków wewnątrz zespołów daje możliwość sprawdzenia umiejętności pracy w grupie. Zaliczenie przedmiotu wymaga pracy 
zespołowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Rachunek 
inwestycyjny 

  24             24 2 Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, 
matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza biznes planu, c) 
wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują 
projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    24           24 13 E B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z 
ekonomii, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań 
naukowych w tych dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 
 
5.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

punkty 
ECTS 

Języki obce 
(min. B2+) 

      30         30 1 EP -   

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Lektoraty stacjonarne lub internetowe, min. poz. B2+ 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU05 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 zgodnie z wyborem - 
 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki. Wymagane 
przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

- 

Prawo 
handlowe 

30               30 2 EP 
 

nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i gospodarczego, które są wykorzystywane podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców. Wykład zawiera prezentację zasad, reguł i przepisów prawnych I metod 
samoregulacji, na których opierają się transakcje handlowe w gospodarce rynkowej. Studenci dowiadują się o organizacji, formach i 
podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończenia tej działalności, jak również postępowania w razie 
niewypłacalności przedsiębiorcy. W ramach wykładu prezentowane są typowe instrumenty zawierania i rozliczania transakcji gospodarczych, 
zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wobec klientów, a także podstawowe regulacje publiczno-prawne dotyczące 
rejestracji, prowadzenia i nadzoru państwa nad wykonywaniem działalności gospodarczej, włączając w to zasady prawa konkurencji, 
nadużywania pozycji rynkowej oraz obowiązki związane z ochroną konsumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

KW04 
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studiów 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW04 

Historia 
ekonomii 

30               30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Dokonamy historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli 
prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykład poprowadzony 
zostanie w taki sposób, aby słuchacz zauważył, że rozwój ekonomii cechuje się pewną logiką, że istnieje wewnętrzna historia ekonomii, której 
motorem jest dążenie do eliminacji błędów, większej poprawności i ścisłości teorii, a z drugiej strony można mówić o historii zewnętrznej, 
„popychanej” przez nowe zjawiska gospodarcze, stawiające nowe wyzwania dla teorii ekonomicznej. W różnych okresach odmienne jest 
znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju ekonomii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 

Ekonometria   30             30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Kurs zapoznaje studentów z podstawami analizy ekonometrycznej. Przedstawia elementy teorii (najważniejsze pojęcia i twierdzenia), 
rozwiązania praktyczne (przykłady konkretnych modeli, interpretacja i wnioskowanie) oraz kierunki bardziej zaawansowanych analiz 
(konsekwencje odrzucenia założeń klasycznych). Zajęcia skupiają się na kwestiach praktycznych ilustrowanych przykładami jak i utrwalaniu 
zagadnień teoretycznych (zadania). Od uczestników kursu wymagana jest znajomość - na poziomie elementarnym - statystyki 
matematycznej oraz algebry macierzy. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz przygotowanie 
modelu w semestrze letnim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SU01, SU02, SU03, SU04, SU05 

Warsztaty 
ekonomiczne 

  
 

          24  
 

4 PP, RZ, SP, Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. 
Podczas zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SK01, SK02, SK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    24           24 13 Praca magisterska B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Zajęcia 
przygotowują do egzaminu magisterskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

SW01, SW02, SW03, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05,  SK01, SK02, SK03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): co najmniej 804 

 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 83 
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7 Tabela: informacje ogólne o programie studiów– ekonomia  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów studia stacjonarne, 
niestacjonarne  

Kod ISCED 0311 Ekonomia 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 83 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) --- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

103 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 23 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze  nauki chemiczne 60% nauki chemiczne 

nauki ścisłe i przyrodnicze  nauki fizyczne 40%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

fizykę i chemię na poziomie zaawansowanym, a także zna ich historyczny 
rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata 
i rozwoju ludzkości 

P7S_WG 

K_W02 pogłębione pojęcia w zakresie zaawansowanej matematyki i metod 
matematycznych 

P7S_WG 

K_W03 zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i informatyczne P7S_WG 

K_W04 zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne; jest zaznajomiony z 
działaniem aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury 
przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe 

P7S_WG 

K_W05 zaawansowane pojęcia z fizyki i chemii w zakresie nauk i technik jądrowych P7S_WG 

K_W06 aktualne kierunki rozwoju i najnowszych odkryć w dziedzinie fizyki, chemii oraz 
nauk i technik jądrowych 

P7S_WG 
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K_W07 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w obszarze fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych 

P7S_WG 

K_W08 obecnie obowiązujące prawo atomowe P7S_WK 

K_W09 podstawowe pojęcia z fizyki reaktorowej i z chemii cyklu paliwowego P7S_WG 

K_W10 nowoczesne metody eksperymentalne i perspektywy badawcze w fizyce 
jądrowej i chemii jądrowej. 

P7S_WG 

K_W11 metody doboru sposobów detekcji promieniowania P7S_WG 

K_W12 przydatność technik izotopowych do rozwiązania konkretnych problemów w 
chemicznym lub fizycznym laboratorium izotopowym 

P7S_WG 

K_W13 zagadnienia fizyczne związane z funkcjonowaniem reaktora jądrowego P7S_WG 

K_W14 zasady bezpieczeństwa pracy z izotopami promieniotwórczymi P7S_WG 

K_W15 uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i 
dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W16 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7S_WK 

K_W17 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki i chemii 

P7S_WK 
 

K_W18 podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. 
Rozpoznaje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i prywatnością w 
internecie 

P7S_WK 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, 
chemii oraz dotyczące nauk i technik jądrowych 

P7S_UW 
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K_U02 krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz 
przeprowadzić analizę ich dokładności 

P7S_UW 

K_U03 znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych 
źródłach 

P7S_UW 

K_U04 zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do 
rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych 

P7S_UW 

K_U05 przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i 
systematyczny trafnie rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty 
rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą metodologię a także 
omawiając  znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań 

P7S_UW 

K_U06 skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie 
fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując 
dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy 

P7S_UK 

K_U07 samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego kształcenia P7S_UU 

K_U08 przygotować różne prace pisemne, w tym plakat, opis, artykuł oraz 
średniozaawansowaną rozprawę naukową z zakresu fizyki, chemii, nauk i 
technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z 
zastosowaniem komputerowych narzędzi składania tekstu oraz graficznej 
wizualizacji wyników 

P7S_UW 

K_U09 przygotować wystąpienia ustne, w tym seminarium oraz referat konferencyjny 
z zakresu fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, w 
języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych technik 
prezentacji multimedialnej 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U10 posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 
fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w naukach i technikach jądrowych 

P7S_UK 

K_U11 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze P7S_UO, P7S_KK,  
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w 
literaturze, także obcojęzycznej. 

P7S_KK, P7S_UU,  

K_K02 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania 

P7S_UO, P7S_KK, P7S_KR 

K_K03 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z wykonywaniem zawodu 
dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej 
oraz etycznej 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową 
w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy ze świadomością zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z internetu 

P7S_KK, P7S_UU 

K_K05 świadomej odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji 

P7S_KK,  
P7S_KR, P7S_UW 

K_K06 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Advanced 
quantum 
mechanics for 
nanotechnology * 

30   30     60 6 EP (W) B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Advanced 
quantum 
mechanics for 
nanotechnology 

The lecture is mostly addressed for students specializing in nano-science and nanotechnology, however, it can be also considered as the 
second course in the quantum mechanics. The main objective of the lecture is to make students familiar with the concepts of quantum 
mechanics that would facilitate the understanding of contemporary scientific papers in the fields relevant for nano-science, i.e., quantum 
chemistry, condensed matter physics, materials science, quantum optics. A particular attention will be given to solving practical problems. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 
K_U01, K_U04 

Mechanika 
kwantowa II A * 
 

30   30     60 6 EP (W) 
Kol (Ć) 

B nauki fizyczne 



7 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Mechanika 
kwantowa II A 

Relatywistyczna mechanika kwantowa: równanie Diraca i jego zastosowania, podstawy formalizmu kwantowej teorii pola, ze szczególnym 
uwzględnieniem podstaw elektrodynamiki kwantowej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 
K_U01, K_U04 

Mechanika 
kwantowa II B * 

30   30     60 6 EP (W) 
Kol (Ć) 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Mechanika 
kwantowa II B 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z nierelatywistyczną mechaniką kwantową układów wielu cząstek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 
K_U01, K_U04 

Spektroskopia 
molekularna z 
elementami 
chemii 
kwantowej * 

30    30    60 6 EP (W) 
WER (L) 

B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej 

Wykład: Celem wykładu jest prezentacja podstaw spektroskopii molekularnej oraz modelowania kwantowochemicznego parametrów 
spektroskopii optycznych (elektronowych i oscylacyjnych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR) oraz narzędziach do tego służących. 
Laboratorium: Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii 
molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi 
zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie 
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materiału teoretycznego, lecz także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu 
dziedzinach chemii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 
K_U01, K_U04 

Wstęp do 
energetyki 
jądrowej 

30        30 3 EP B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Wstęp do 
energetyki 
jądrowej 

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z historią, budową i zasadą działania reaktorów jądrowych. Słuchacze zapoznają się z rodzajami 
reaktorów jądrowych, ich zastosowaniami, poznają podstawowe wiadomości o sterowaniu reaktorem. Poruszone zostaną też tematy awarii 
i bezpiecznej eksploatacji reaktora, a także likwidacji elektrowni jądrowej. Studenci poznają podstawowe wiadomości o cyklu paliwowym, 
o światowych zasobach paliwa jądrowego, transmutacji oraz o ekonomicznych i ekologicznych aspektach energetyki jądrowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W08 
K_K03 

Detekcja i analiza 
substancji 
promienio-
twórczych 

45    45    90 11 EP (W) 
WER (L) 

B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Detekcja i analiza 
substancji 
promienio-
twórczych 

Wykład ma za celu zapoznanie studentów z fizyką i chemią procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, budową, 
zasadą działania i własnościami detektorów promieniowania jądrowego. Słuchacze zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy z 
promieniowaniem jonizującym, metodyką prowadzenia pomiarów (m.in. energii, intensywności) promieniowania, stosowanymi 
procedurami kalibracyjnymi, metodami analizy danych i oceny niepewności pomiarowych. Zapoznają się ponadto z chemią izotopów, 
metodami rozdzielania izotopów oraz metodami analizy chemicznej dotyczącymi też substancji promieniotwórczych. 
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Laboratorium: Zajęcia mają na celu przedstawienie eksperymentalnych metod badania oddziaływania promieniowania jonizującego z 
materią oraz oznaczania wybranych radionuklidów. W ramach laboratorium studenci zapoznają się z budową i zasadą działania układów 
detekcji promieniowania. (zajęcia w ramach laboratorium są prowadzone w języku angielskim) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U07 
K_K01, K_K02, K_K04 
 

Prawo atomowe i 
ramy regulacyjne 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
jądrowego 

15        15 1.5 EP  
 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Prawo atomowe i 
ramy regulacyjne 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
jądrowego 

Bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona radiologiczna wynikają z przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego. Celem wykładu 
będzie przedstawienie podstawowych informacji na temat prawa atomowego oraz zasad legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz 
ochrony radiologicznej w pracy naukowej, medycynie oraz przemyśle. Przedstawione zostaną różne zasady legislacyjne stosowane w 
przypadku pracy z materiałami radioaktywnymi oraz podstawy dozometrii i ochrony radiologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębior-
czość 

30        30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów z tematyką przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami. 
Rozwijanie umiejętności: 
- komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości 
- myślenia kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, 
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Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

- wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i szybkie sprawdzenie prototypu na grupie docelowej 
- określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, 
- opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji naukowej i biznesowej. 
- umiejętność selekcji materiału do prezentacji, jego krytycznej analizy w oparciu o dane literaturowe czy dostępne w bazach danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W16, K_W17 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki # 

         6-8#    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
ogólnouniwersy-
teckiego 

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów 
minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Przedmioty 
specjalistyczne 
do wyboru 
(fakultatywne) ## 

           B nauki chemiczne  
lub  
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego (niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju) w zakresie podstaw fizyki i chemii, a także w zakresie fizyki jądrowej i radiochemii, ochrony 
radiologicznej, zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle oraz w zakresie energetyki jądrowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W14 
K_U04, K_U08, K_U09, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 
 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z przedmiotów 
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# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 
## Przedmioty specjalistyczne do wyboru (fakultatywne) – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 2-go stopnia 
EChJ, zdefiniowanych przez Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów 
ECTS w semestrze (30 ECTS).  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30& 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300& 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1220 
 

& przy założeniu, że Student zrealizuje w tym semestrze 30 godz. (2 ECTS) z przed. ogólnouniwersyteckich oraz min. 45 godz. (4.5 ECTS)  
  z przedmiotów specjalistycznych do wyboru 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki # 

         6-8#    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
ogólnouniwersy-
teckiego 

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów 
minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 
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Ścieżka CHEMIA JĄDROWA *  

Zaawansowana 
fizyka jądrowa 

30   30     60 6 EP (W) 
Kol (Ć) 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Zaawansowana 
fizyka jądrowa 

Przypomnienie podstawowych własności jąder atomowych. Model kroplowy i ogólne cechy jąder na mapie nuklidów. Metody wytwarzania 
nuklidów dalekich od stabilności. Wiązki radioaktywne. Masy nuklidów i główne metody ich pomiaru. Modele masowe. Przegląd przemian 
promieniotwórczych, warunki energetyczne i reguły wyboru. Opis teoretyczny przemian beta. Opóźniona emisja cząstek naładowanych i 
neutronów. Promieniotwórczość protonowa i alfa. Model WKB. Model powłokowy cząstek niezależnych. Deformacje jąder i model Nilssona. 
Jądra ciężkie i superciężkie. Rozszczepienie. Opis elektromagnetycznych przejść gamma. Zjawisko konwersji wewnętrznej. Ruch cząstek 
naładowanych w polu magnetycznym i elektrycznym, elementy optyki jonowej. Nowoczesne wielolicznikowe układy detekcji gamma. Fizyka 
jądrowa w modelowaniu astrofizycznych procesów nukleosyntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U07 

Zaawansowana 
pracownia chemii 
jądrowej 

30    90    120 12 EP (W) 
WER (L) 

B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Zaawansowana 
pracownia chemii 
jądrowej 

Wykład będzie dotyczył wybranych zagadnień z chemii jądrowej na poziomie zaawansowanym. Dwa pierwsze wykłady będą dotyczyły 
zagadnień wstępnych dotyczących jądra atomowego oraz reakcji jądrowych. Dalsze wykłady będą dotyczyły: chemicznych efektów reakcji 
jądrowych, chemii atomów gorących, chemii pojedynczych atomów, chemii aktynowców i transaktynowców, medyny nuklearnej i 
radiofarmacji, chemicznych zagadnień energetyki jądrowej, a także zagadnień związanych z chemią radiacyjną. 
Laboratorium: W skład laboratorium wchodzi 10 odrębnych ćwiczeń związanych z różnymi aspektami chemii jądrowej. Obrazującymi 
wykorzystanie i właściwości izotopów promieniotwórczych i trwałych a także metody pomiaru promieniowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W10, K_W14, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 
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Przedmioty 
specjalistyczne 
do wyboru 
(fakultatywne) ## 

        120## 12##  B nauki chemiczne  
lub  
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11 
 
 

Ścieżka FIZYKA U PODSTAW ENERGETYKI JĄDROWEJ * 

Zaawansowana 
fizyka jądrowa 

30   30     60 6 EP (W) 
Kol (Ć) 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Zaawansowana 
fizyka jądrowa 

Przypomnienie podstawowych własności jąder atomowych. Model kroplowy i ogólne cechy jąder na mapie nuklidów. Metody wytwarzania 
nuklidów dalekich od stabilności. Wiązki radioaktywne. Masy nuklidów i główne metody ich pomiaru. Modele masowe. Przegląd przemian 
promieniotwórczych, warunki energetyczne i reguły wyboru. Opis teoretyczny przemian beta. Opóźniona emisja cząstek naładowanych i 
neutronów. Promieniotwórczość protonowa i alfa. Model WKB. Model powłokowy cząstek niezależnych. Deformacje jąder i model Nilssona. 
Jądra ciężkie i superciężkie. Rozszczepienie. Opis elektromagnetycznych przejść gamma. Zjawisko konwersji wewnętrznej. Ruch cząstek 
naładowanych w polu magnetycznym i elektrycznym, elementy optyki jonowej. Nowoczesne wielolicznikowe układy detekcji gamma. Fizyka 
jądrowa w modelowaniu astrofizycznych procesów nukleosyntezy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U07 
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Zaawansowana 
pracownia fizyki 
jądrowej 

15    45    60 6 EP (W) 
WER (L) 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Zaawansowana 
pracownia fizyki 
jądrowej 

Wykład: na którym omawiane są praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem pomiarów w pracowni fizyki 
jądrowej. 
Laboratorium: w skład laboratorium wchodzą dwa ćwiczenia związane z różnymi aspektami fizyki jądrowej, które wykorzystują właściwości 
izotopów promieniotwórczych oraz metody pomiaru promieniowania. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U11 

Fizyka reaktorów 
jądrowych 

45        45 4.5 EP  
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Fizyka reaktorów 
jądrowych 

Wykład obejmuje podstawy fizyki układów, w których, na skutek oddziaływania z neutronami następują jądrowe reakcje łańcuchowe. W 
szczególności skupia się na zastosowaniu fizyki jądrowej do opisu własności reaktorów jądrowych metodami przybliżonymi takimi jak teoria 
dyfuzji lub teoria transportu. Omawiane będą analityczne sposoby rozwiązywania zagadnień związanych z budową i projektowaniem 
reaktorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09, K_W13, K_W14 

Przedmioty 
specjalistyczne 
do wyboru 
(fakultatywne) ## 

        135## 13.5##  B nauki chemiczne  
lub  
nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11 
 
 

* do wyboru jedna ze ścieżek: Chemia jądrowa (nauki chemiczne) lub Fizyka u podstaw energetyki jądrowej (nauki fizyczne) 

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 
## Przedmioty specjalistyczne do wyboru (fakultatywne) – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 2-go stopnia 
EChJ, zdefiniowanych przez Wydział Chemii w sem. letnim w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów 
ECTS w semestrze (30 ECTS).  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30& 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300& 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1220 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki # 

         6-8#    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
ogólnouniwersy-
teckiego 

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów 
minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Ścieżka CHEMIA JĄDROWA *  

Pracownia 
specjalistyczna 

    150    150 15 Proj, zal B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Pracownia 
specjalistyczna 

W trakcie pracowni studenci przygotowują wstępne prace związane z przygotowywaną pracą magisterską, w tym wykonują niezbędne 
eksperymenty i symulacje komputerowe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W07, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Seminarium 
magisterskie 1 

  30      30 3 Prez B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Seminarium 
magisterskie 1 

W trakcie seminarium studenci wygłaszają prezentację przedstawiającą wybraną publikację naukowa z dziedziny chemii jądrowej 
opublikowaną w ostatnich latach w renomowanych czasopismach naukowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W15, K_W18 
K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K07 

Przedmioty 
specjalistyczne 
do wyboru 
(fakultatywne) ## 

        80## 8##  B nauki chemiczne  
lub  
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W14 
K_U04, K_U08, K_U09, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 
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Wykład 
monograficzny### 

30###        30### 3### EP B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Wykład 
monograficzny 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W12, K_W14 
K_K01, K_K02, K_K07 

Ścieżka FIZYKA U PODSTAW ENERGETYKI JĄDROWEJ * 

Pracownia 
specjalistyczna 

    120    120 12 Proj, zal B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Pracownia 
specjalistyczna 

W trakcie pracowni studenci przygotowują wstępne prace związane z przygotowywaną pracą magisterską, w tym wykonują niezbędne 
eksperymenty i symulacje komputerowe. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W07, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Seminarium 
magisterskie 1 

  30      30 3 Prez B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Seminarium 
magisterskie 1 

W trakcie seminarium studenci wygłaszają prezentację przedstawiającą wybraną publikację naukowa z dziedziny fizyki jądrowej 
opublikowaną w ostatnich latach w renomowanych czasopismach naukowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W15, K_W18 
K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K07 

Przedmioty 
specjalistyczne 
do wyboru 
(fakultatywne) ## 

        110## 11##  B nauki chemiczne  
lub  
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W14 
K_U04, K_U08, K_U09, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 
 

Wykład 
monograficzny### 

30###        30### 3### EP B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Wykład 
monograficzny 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W14, K_W12 
K_K01, K_K02, K_K07 

* do wyboru jedna ze ścieżek: Chemia jądrowa (nauki chemiczne) lub Fizyka u podstaw energetyki jądrowej (nauki fizyczne) 

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 
## Przedmioty specjalistyczne do wyboru (fakultatywne) – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 2-go 
stopnia EChJ, zdefiniowanych przez Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej 
liczby punktów ECTS w semestrze (30 ECTS). 
### Wykłady monograficzne do wyboru – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 2-go stopnia EChJ, 
zdefiniowanych przez Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów 
ECTS w semestrze (30 ECTS). 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): w przedziale 30& 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): w przedziale 305& 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1220 
 

& przy założeniu, że Student zrealizuje w tym semestrze minimum 15 godz. (1 ECTS)  z przed. ogólnouniwersyteckich  
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy-
tecki # 

         6-8#    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
ogólnouniwersy-
teckiego 

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów 
minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Pracownia 
magisterska wraz 
z pracą 
magisterską * 

    210    210 20 Proj, zal B nauki chemiczne 
lub 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Pracownia 
magisterska wraz 
z pracą 
magisterską 

W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę magisterską, w tym wykonują niezbędne eksperymenty i symulacje komputerowe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W15, K_W16, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Seminarium 
magisterskie 2 

  30      30 4 Prez B nauki chemiczne  
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Seminarium 
magisterskie 2 

W trakcie seminarium studenci przedstawiają dwukrotnie swoją prace magisterską, oraz zapoznają się z tematami innych prac 
magisterskich realizowanych na danym kierunku.  
Pierwsza prezentacja (ok. 45 min. w pierwszej części semestru) ma za zadanie jak najpełniejsze przedstawienie pracy magisterskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem wstępu teoretycznego i przeglądu literaturowego. 
Druga prezentacja (ok. 10 min.) pod koniec semestru powinna odzwierciedlać zaawansowanie pracy magisterskiej i być przygotowaniem 
do opowiedzenia o pracy na egzaminie magisterskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W18 
K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Wykład 
monograficzny## 

30##        30## 3## EP B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 
Wykład 
monograficzny 

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego w zakresie fizyki i chemii niezbędne 
do zrealizowania wybranej przez studenta ścieżki rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06 
K_K01, K_K02, K_K07 

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 6 ECTS i nie więcej niż 8 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 
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## Wykłady monograficzne do wyboru – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 2-go stopnia EChJ, 
zdefiniowanych przez Wydział Chemii w sem. letnim w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów 
ECTS w semestrze (30 ECTS). 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30& 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315& 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1220 
 

& przy założeniu, że Student zrealizuje w tym semestrze 45 godz. (3 ECTS)  z przed. ogólnouniwersyteckich  
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna  
– Prez – prezentacja 
– Kol – kolokwium  
– WER – wejściówka (kolokwium) + 

eksperyment + raport pisemny 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki ścisłe i przyrodnicze  nauki chemiczne 53% 

nauki ścisłe i przyrodnicze  nauki fizyczne 41% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0531 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36.5 (ChJ) lub 41 (FuPEJ) * 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

108.5 - 110.5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 

* do wyboru jedna ze ścieżek: Chemia jądrowa (nauki chemiczne) lub Fizyka u podstaw energetyki jądrowej (nauki fizyczne) 
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Załącznik nr 24 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 52 nauki o kulturze i religii 

nauki humanistyczne filozofia 9  

nauki społeczne nauki socjologiczne 39  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 problemy i specyfikę projektowania złożonych badań społecznych P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym metodykę i metodologię prowadzenia badań 
terenowych 

P7S_WG 

K_W03 zróżnicowanie narzędzi badawczych stosowanych we współczesnej 
antropologii oraz potrzebę holizmu i triangulacji metodologicznej 

P7S_WG 

K_W04 najnowsze kierunki rozwoju nauk humanistycznych między innymi - 
poststrukturalizm, postkolonializm, studia nad postosocjalizmem, zwrot 
refleksyjny, podejście nieatropocentryczne w naukach humanistycznych, 
przewrót ontologiczny) 

P7S_WG 

K_W05 filozoficzne podstawy tworzenia wiedzy i teorii w etnologii i antropologii 
kulturowej i społecznej  

P7S_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu historię rozwoju myśli antropologicznej P7S_WG 
K_W07 zależności między poszczególnymi szkołami i nurtami w teorii etnologii i 

antropologii kulturowej 
P7S_WG 

K_W08 powiązania etnologii i antropologii kulturowej z pokrewnymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi 

P7S_WG 

K_W09 w stopniu pogłębionym przełomowe prace empiryczne i teoretyczne w P7S_WG 
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etnologii i antropologii kulturowej 

K_W10 historię rozwoju filozoficznych zainteresowań kulturą człowieka, najważniejsze 
nurty i szkoły w filozofii kultury 

P7S_WG 

K_W11 historyczne zależności między filozofią kultury a etnologią i antropologią oraz 
pokrewnymi naukami społecznymi 

P7S_WG 

K_W12 współczesne przepływy wiedzy, terminologii i teorii pomiędzy filozofią kultury a 
etnologią i antropologią 

P7S_WG 

K_W13 w stopniu pogłębionym problematykę metodologii nauk społecznych P7S_WG 
K_W14 istniejące powiązania metodologiczne pomiędzy naukami społecznymi a 

etnologią i antropologią oraz ich wpływ na praktykę badawczą w etnologii i 
antropologii 

P7S_WG 

K_W15 potrzebę rozwijania aparatu językowego i pojęciowego języków obcych 
dominujących w międzynarodowym środowisku naukowym etnologii i 
antropologii 

P7S_WG 

K_W16 w stopniu pogłębionym problemy etyczne związane z badaniami 
etnograficznymi 

P7S_WK 

K_W17 historyczne i polityczne uwikłania języka opisu i teorii etnologii i antropologii 
kulturowej 

P7S_WK 

K_W18 problemy wynikające z procesów globalizacyjnych, takie jak migracje, 
dylematy rozwojowe, nierówności i transformacje społeczne, rozwój mass-
mediów 

P7S_WK 

K_W19 wpływ działalności człowieka na jego zdrowie i środowisko P7S_WK 
K_W20 możliwości zastosowania narzędzi i pojęć wypracowanych na gruncie 

etnologii i antropologii kulturowej w środowisku pozaakademickim 
P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 w sposób holistyczny korzystać z metodologii nauk społecznych w toku 
własnych badań etnograficznych 

P7S_UW 

K_U02 przygotować samodzielny i innowacyjny projekt badań etnograficznych, w tym 
wybrać i opracować właściwe metody, strategie i narzędzia badawcze 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie skonstruować kwestionariusz do etnograficznych badań P7S_UW 
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terenowych 

K_U04 samodzielnie przeprowadzić badania terenowe w oparciu o przygotowany 
przez siebie projekt 

P7S_UW 

K_U05 stworzyć pracę naukową spełniającą kryteria akademickie na poziomie 
magisterskim 

P7S_UW 

K_U06 przeprowadzić pogłębiony wywiad etnograficzny P7S_UW 

K_U07 przeprowadzić obserwację uczestniczącą i sporządzać notatki terenowe P7S_UW 

K_U08 stosować inne rodzaje źródeł wiedzy antropologicznej, takie jak praktyki 
etnografii wizualnej, etnograficzna analiza dźwiękosfery, netnografia, badania 
w działaniu, badania stosowane, współczesne badania nad kulturą materialną 

P7S_UW 

K_U09 analitycznie myśleć i dokonywać obserwacji i krytyki przemian społeczno-
kulturowych 

P7S_UW 

K_U10 uczestniczyć w merytorycznej dyskusji nad projektami badawczymi P7S_UK 

K_U11 komunikować wyniki samodzielnej analizy zebranych materiałów źródłowych 
przy pomocy zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UK 

K_U12 brać czynny udział w dyskusji na poziomie akademickim P7S_UK 

K_U13 posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U14 posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i antropologii 
kulturowej w języku obcym 

P7S_UK 

K_U15 współpracować w zespole badawczym P7S_UO 

K_U16 nawiązywać współpracę z podmiotami pozaakademickimi P7S_UO 

K_U17 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczyć 
w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

P7S_UU 

K_U18 organizować szkolenia i warsztaty na tematy społeczno-kulturowe P7S_UU 

K_U19 doskonalić warsztat zawodowy poprzez uczestnictwo w specjalistycznych 
kursach i szkoleniach 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 diagnozowania złożonych problemów społecznych przy pomocy różnorodnych 
strategii metodologicznych 

P7S_KK 

K_K02 twórczej krytyki teorii i metodologii badawczej w etnologii i antropologii 
kulturowej 

P7S_KK 

K_K03 samodzielnego rozwijania teorii i metodologii badawczej w etnologii i 
antropologii kulturowej 

P7S_KK 

K_K04 rozwijania teorii i metodologii badawczej etnologii i antropologii kulturowej we 
współpracy z ekspertami, również spoza akademii 

P7S_KK 

K_K05 współpracy z podmiotami pozaakademickimi, w tym z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi na 
rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa 

P7S_KO 

K_K06 promowania postaw humanistycznych, w tym otwartości, tolerancji i akceptacji 
odmienności 

P7S_KO 

K_K07 kreatywnego działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych P7S_KO 

K_K08 twórczego wykorzystywania teorii i metodologii z zakresu etnologii i 
antropologii na innowacyjnym rynku pracy 

P7S_KO 

K_K09 otwartości na nowe zjawiska społeczne P7S_KR 

K_K10 przestrzegania zasad etycznych związanych z warsztatem pracy etnologa i 
antropologa kultury 

P7S_KR 

K_K11 dzielenia się własnymi refleksjami na temat etosu zawodowego etnologa i 
antropologa kultury 

P7S_KR 

K_K12 wykazywania zrozumienia dla odmienności światopoglądowej, językowej i 
obyczajowej 

P7S_KR 

 
 

3. Specjalności na kierunku studiów: NIE DOTYCZY 
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4. Semestr dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Klasyczne teorie 
antropologiczne 

 30       30 3 T B nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia z innym dyplomem niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. 
Podstawowy cel kursu to uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu historii myśli etnologicznej i antropologicznej.  
Treści programowe: 

• zapoznanie uczestników zajęć z podstawową i poszerzoną terminologią charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej 
• wprowadzenie do historii rozwoju myśli etnologicznej i antropologicznej 
• omówienie kluczowych dla etnologii i antropologii szkół i orientacji teoretycznych 
• lektura i krytyczne omówienie najważniejszych prac terenowych i teoretycznych, przedstawienie sylwetek wybranych autorów i 

badaczy 
• ukazanie wpływu rozwoju myśli etnologicznej i antropologicznej na współczesne praktyki badawcze i orientacje teoretyczne 

przygotowanie uczestników zajęć do uczestniczenia w obowiązkowych i nieobowiązkowych przedmiotach wymagających znajomości 
historii myśli etnologicznej i antropologicznej. 
Uczestnicy zajęć co tydzień zapoznają się z kluczowymi tekstami etnologicznymi i antropologicznymi i w trakcie moderowanej dyskusji 
lub ćwiczeń w parach/grupach dokonują ich krytycznej analizy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W07, K_W09, K_U10, K_U12, K_U17 
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Metodologia 
nauk 
społecznych 1 

W K 
30 

S Ć L Wr Proj Inne 30 3 T B nauki 
socjologiczne, 
nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest wskazanie i omówienie zasadniczych kwestii takich jak:  
- wybór i formułowanie problemów badawczych w antropologii jako determinanta stosowanej metodologii;  
- charakter i status różnorodnych źródeł we współczesnej etnografii;  
- status wypowiedzi przedstawicieli badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji dotyczących 
własnej rzeczywistości społeczno-kulturowej; „Ja” i „Inny” - antropologia i autobiografia; 
- relacja między (auto)biograficznym/niedyskursywnym i niekomunikowalnym charakterem badań etnograficznych a tekstem 
antropologicznym;  
- relacja między wymiarem jednostkowym i zbiorowym: indywidualizm i holizm metodologiczny w antropologii; 
- tożsamość badacza/badaczki (na przykładzie płci kulturowej) jako czynnika określającego refleksję antropologiczną. 
W trakcie zajęć studenci uczestniczą w moderowanej dyskusji na temat tekstów i problemów związanych z tematyką zajęć. Zgłaszają 
także własne propozycje tematów zajęć, wynikające z ich doświadczeń badawczych i rodzących się dylematów metodologicznych 
charakterystycznych dla badań społecznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_W14, K_W16, K_W17, K_W20, K_U01, K_U10, K_U17, K_K01,K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, 
K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Proseminarium 
badawcze 1 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 4 (zaliczenie w 
drugim semestrze) 

B nauki 
socjologiczne, 
nauki o kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe  

Proseminarium badawcze jest autorskim i obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Program 
seminarium zakłada następujące elementy: 
1. rozwinięcie aparatu metodycznego i metodologicznego badań terenowych: uczestnicy przyswajają kompleksową wiedzę na temat 
zasad zbierania materiału badawczego z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Studenci zapoznają się z zaawansowanymi i 
zróżnicowanymi narzędziami badawczymi wykorzystywanymi do badań terenowych w antropologii i pokrewnych dyscyplinach. 
Prowadzący omawia wybraną literaturę przedmiotu, a także, wspólnie z uczestnikami zajęć opracowuje strategie i metody badawcze 
zgodne z tematami i zainteresowaniami badawczymi poszczególnych studentów. W opracowaniach i publikacjach prowadzący i 
uczestnicy zajęć szukają pojęć i narzędzi, które umożliwią im doprecyzowanie problemu, postawienie pytań i  skonstruowanie 
kwestionariusza lub dyspozycji badawczej. Prowadzący kładzie szczególny nacisk na zaawansowane problemy metodologiczne badań 
terenowych, takie jak organizacja, logistyka, praca w zespole, etyka, epistemologia, problem przedstawienia, zwrot refleksyjny i 
ontologiczny oraz inne, kluczowe dla współczesnej antropologii zagadnienia metodologiczne.      
2. Wybór i doprecyzowanie tematu badawczego: prowadzący ustala z uczestnikami zajęć tematy badawcze, które stanowić będą zrąb 
badań magisterskich. Wybór tematu poprzedza dyskusja oraz analiza zadanej literatury – teoretycznej, kierunkowej i metodologicznej. 
Student nabywa umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych i uczy się, jak zastosować je w odniesieniu do 
własnego projektu. Uczestnicy zajęć samodzielnie konstruują kwestionariusz do etnograficznych badań terenowych, dokonują wyboru 
terenu oraz przeprowadzają wstępną kwerendę biblioteczną.  
3. Przyswojenie wiedzy na temat działalności współczesnych instytucji kultury, organizacji działających na rzecz kultury i społeczeństwa. 
Uczestnicy otrzymują pogłębioną wiedzę dotycząca zasad konstruowania projektów badawczych i rozwojowych, także aktywizujących 
indywidualną przedsiębiorczość oraz stymulujących współpracę z szeroko rozumianymi podmiotami pozaakademickimi, takimi jak 
współczesne instytucje kultury oraz organizacje działające na rzecz kultury i społeczeństwa. Program zakłada naukę nawiązywania 
merytorycznego dialogu z innymi badaczami rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz wyrobienie zdolności stosowania w sposób 
praktyczny i przedsiębiorczy zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów o podłożu społeczno-
kulturowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W20, K_U01, K_U02, K_U08, K_U10, K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, 
K_K11, K_K12 

Seminarium 
magisterskie 1 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 4 aktywność na 
zajęciach 

B nauki o kulturze i 
religii, nauki 
socjologiczne, 
filozofia 

Treści 
programowe  

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego (I rok studiów).  
Studenci prezentują wstępne koncepcje projektów badawczych. Prowadzący seminarium omawia lektury dotyczące współczesnych 
problemów w antropologii, w tym związanych z pojęciem „terenu”, epistemologią i źródłami wiedzy antropologicznej oraz dylematami 
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etycznymi badań terenowych. Wprowadzane są także lektury dostosowane do zainteresowań uczestników seminarium oraz powiązane z 
planowanymi badaniami. W efekcie uczestnicy zajęć przyswajają poszerzoną wiedzę teoretyczną i metodologiczną, stanowiącą 
podstawę do dalszych prac badawczych związanych z magisterium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W15, K_W16, K_W17, K_W20, K_U10, K_K09 

Współczesne 
metody 
prowadzenia 
badań 
terenowych 

W K 
60 

S Ć L Wr Proj Inne 60 6 aktywność na 
zajęciach 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia z innym dyplomem niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. 
Studenci poznają narzędzia badawcze stosowane we współczesnej antropologii. Zapoznają się także ze specyfiką prowadzenia badań 
terenowych. Potrafią dokonać analizy dostępnych narzędzi badawczych i możliwości ich zastosowania w pracy antropologa. 
Celem zajęć jest nabycie przez studentów samoświadomości badawczej w etnografii i antropologii kulturowej. W ramach konwersatorium 
są omawiane metody i sposoby budowania wiedzy antropologicznej oraz sposoby jej artykułowania; prezentowane są strategie 
budowania jawnej i niejawnej obecności antropologa w tekście, a także odsłaniane konteksty tworzonej przez niego wiedzy – jej 
historyczne, kulturowe i biograficzne uwikłania. Studenci przyswajają te treści podczas krytycznej analizy tekstów wybranych przez 
prowadzących. Z pomocą prowadzących przeprowadzają mikrobadania etnograficzne na tematy ustalone w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W16, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U17, K_K10, K_K12 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):20* lub 11 (za przedmioty obowiązkowe) + 10* lub 19 (przedmioty do wyboru) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):180* lub 90 (za przedmioty obowiązkowe) 
* dla studentów z dyplomem innym niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodologia 
nauk 
społecznych 2 

 30       30 3 EP B nauki 
socjologiczne 
nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Kontynuacja zajęć z pierwszego semestru studiów. Tematy zajęć: 
- definiowanie obszarów współczesnych badań etnograficznych: przykład badania nieautonomicznych wspólnot chłopskich jako 
przeniesienia metody powstałej z badań społeczności egzotycznych;  
- badania jakościowe i rola stałych kryteriów, prawomocności, pewności i generalizacji w metodologii antropologicznej; ograniczona rola 
ustalonych procedur badawczych i ścisłych pryncypiów metodologicznych; 
- niezgodność efektów badań: problem ich weryfikacji i powtarzalności; kwestia nierzetelności, fałszerstwa i autorytetu w etnografii; 
- miejsce wartości i osądów moralnych w antropologii: o granicach postawy zaangażowanej w badaniach i refleksji;  
- możliwość refleksji o charakterze porównawczym/międzykulturowym we współczesnej antropologii.  
- anarchizm metodologiczny: Paul Feyerabend i jego refleksja nad metodologią nauki. 
W trakcie zajęć studenci uczestniczą w moderowanej dyskusji na temat tekstów i problemów związanych z tematyką zajęć. Zgłaszają 
także własne propozycje tematów zajęć, wynikające z ich doświadczeń badawczych i rodzących się dylematów metodologicznych 
charakterystycznych dla badań społecznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_W14, K_W16, K_W17, K_W20, K_U01, K_U10, K_U17, K_K01,K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, 
K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teorie kultury W 
30 

K S Ć 
30 

L Wr Proj Inne 60 10 EP B nauki o kulturze i 
religii 



11 

Treści 
programowe  

Cel i przedmiot wykładu: uporządkowanie, uzupełnienie i powtórzenie wiedzy z zakresu teorii kultury, nabytej w trakcie studiów. 
Wskazanie filozoficznych założeń i metodologicznych implikacji wybranych teorii dla praktyk etnograficznych oraz dla konstruowania 
antropologicznej narracji. Wykład ma pogłębić ogólną orientację studenta w klasycznych kierunkach etno – i antropologii oraz pomóc w 
przygotowaniu strategii badawczych i wyborze narzędzi analitycznych w pracy magisterskiej. Wykładowi towarzyszą ćwiczenia. 
Kontynuacją i uzupełnieniem „Teorii kultury” są „Najnowsze kierunki w antropologii”. 
Ćwiczenia nastawione są na uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu teorii kultury i stanowić mają pomoc w przygotowaniu do 
egzaminu z wykładu „Teorie kultury”. Na zajęciach omawiana jest literatura dotycząca wybranych zagadnień teoretycznych poruszanych 
na wykładzie. Studenci uczestniczą w moderowanej dyskusji dotyczącej problemów poruszanych w zadanej literaturze, przyswajają 
treści poprzez pracę w grupach/parach i wykonywanie ćwiczeń nastawionych na rozwój aparatu interpretacyjnego i analitycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W17, K_U09, K_U12, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08 

Proseminarium 
badawcze 2 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 4 Proj. B nauki 
socjologiczne, 
nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Proseminarium badawcze jest autorskim i obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Program 
seminarium zakłada następujące elementy: 
1. rozwinięcie aparatu metodycznego i metodologicznego badań terenowych: uczestnicy przyswajają kompleksową wiedzę na temat 
zasad zbierania materiału badawczego z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Studenci zapoznają się z zaawansowanymi i 
zróżnicowanymi narzędziami badawczymi wykorzystywanymi do badań terenowych w antropologii i pokrewnych dyscyplinach. 
Prowadzący omawia wybraną literaturę przedmiotu, a także, wspólnie z uczestnikami zajęć opracowuje strategie i metody badawcze 
zgodne z tematami i zainteresowaniami badawczymi poszczególnych studentów. W opracowaniach i publikacjach prowadzący i 
uczestnicy zajęć szukają pojęć i narzędzi, które umożliwią im doprecyzowanie problemu, postawienie pytań i  skonstruowanie 
kwestionariusza lub dyspozycji badawczej. Prowadzący kładzie szczególny nacisk na zaawansowane problemy metodologiczne badań 
terenowych, takie jak organizacja, logistyka, praca w zespole, etyka, epistemologia, problem przedstawienia, zwrot refleksyjny i 
ontologiczny oraz inne, kluczowe dla współczesnej antropologii zagadnienia metodologiczne.      
2. Wybór i doprecyzowanie tematu badawczego: prowadzący ustala z uczestnikami zajęć tematy badawcze, które stanowić będą zrąb 
badań magisterskich. Wybór tematu poprzedza dyskusja oraz analiza zadanej literatury – teoretycznej, kierunkowej i metodologicznej. 
Student nabywa umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych i uczy się, jak zastosować je w odniesieniu do 
własnego projektu. Uczestnicy zajęć samodzielnie konstruują kwestionariusz do etnograficznych badań terenowych, dokonują wyboru 
terenu oraz przeprowadzają wstępną kwerendę biblioteczną.  
3. Przyswojenie wiedzy na temat działalności współczesnych instytucji kultury, organizacji działających na rzecz kultury i społeczeństwa. 
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Uczestnicy otrzymują pogłębioną wiedzę dotycząca zasad konstruowania projektów badawczych i rozwojowych, także aktywizujących 
indywidualną przedsiębiorczość oraz stymulujących współpracę z szeroko rozumianymi podmiotami pozaakademickimi, takimi jak 
współczesne instytucje kultury oraz organizacje działające na rzecz kultury i społeczeństwa. Program zakłada naukę nawiązywania 
merytorycznego dialogu z innymi badaczami rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz wyrobienie zdolności stosowania w sposób 
praktyczny i przedsiębiorczy zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów o podłożu społeczno-
kulturowym. 
4. Uczestnicy zajęć podczas ćwiczeń grupowych uczą się prezentować materiały i efekty swojej pracy badawczej przy pomocy 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W20, K_U01, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Seminarium 
magisterskie 2 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 4 Proj. B nauki o kulturze i 
religii, nauki 
socjologiczne, 
filozofia 

Treści 
programowe  

Drugi semestr seminarium magisterskiego (I rok studiów). 
Cel drugiego semestru to przekazanie wiedzy i strategii dotyczących analizowania źródeł zastanych. Studenci referują i wspólnie 
komentują podstawową dla ich tematu literaturę przedmiotu, w tym prace magisterskie i licencjackie związane z jego problemem 
badawczym. W wybranej literaturze przedmiotu oraz w zadanych przez prowadzącego publikacjach szukają podstawowych pojęć, które 
umożliwią im doprecyzowanie i poszerzenie problemu badawczego i osadzenie go w ramach teoretycznych. W efekcie, uczestnicy zajęć 
potrafią dyskutować i krytycznie recenzować źródła zastane, w tym teksty akademickie i dyplomowe oraz czerpać z nich inspiracje do 
własnych badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W15, K_U02, K_U10, K_U12, K_K02, K_K09 

Badania 
terenowe do 
pracy 
magisterskiej 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
56 

56 8 transkrypcja 
materiałów 
terenowych 

B nauki 
socjologiczne, 
nauki o kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Badania terenowe są indywidualnie dostosowane do tematu pracy magisterskiej. Teren, forma i metody badań są zatwierdzane przez 
prowadzącego seminarium magisterskie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 (za przedmioty obowiązkowe) + 1 (przedmioty do wyboru) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 206 (za przedmioty obowiązkowe) 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Najnowsze 
kierunki w 
antropologii 

W 
30 

K S Ć L Wr Proj Inne 30 4 EP B nauki o kulturze i 
religii, filozofia 

Treści 
programowe 

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane kierunki rozwoju antropologii , dominujące w latach 90. XX w. i pierwszych dwóch dekadach 
XXI w. Wykład omawia różnorodne postawy teoretyczne, które ukształtowały się pod wpływem przemian zachodzących we 
współczesnym świecie. Koncentruje się na zagadnieniach takich jak: teoria postkolonialna, koncepcje władzy, sprzeciwu i sprawczości, 
społeczne/polityczne zaangażowanie antropologii, antropologia a prawa człowieka, hierarchie wiedzy, antropologia bezpieczeństwa, 
zwrot ontologiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_W17, K_W18, K_W19, K_W20, K_U09, K_U12, K_U14, K_U17, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K08, K_K09 
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Seminarium 
magisterskie 3 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 15 aktywność na 
zajęciach, 
fragment pracy 
magisterskiej 

B nauki o kulturze i 
religii, nauki 
socjologiczne, 
filozofia 

Treści 
programowe 

Trzeci semestr seminarium magisterskiego (II roku studiów).  
Cel trzeciego semestru to przekazanie wiedzy i strategii analizowania i wykorzystania źródeł wywołanych w toku etnograficznych badań 
terenowych. Program zakłada weryfikację materiałów źródłowych, ich opracowywanie, pisanie konspektu pracy oraz wstępnych wersji 
wybranych rozdziałów. Zakłada się również naukę zasad dyskusji nad projektami badawczymi oraz przygotowywanie wystąpień na temat 
własnych badań z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Studenci referują wyniki badań terenowych 
do pracy magisterskiej. Prowadzący doradza literaturę przedmiotu ułatwiającą interpretację materiałów i rozwinięcie proponowanych 
tropów interpretacyjnych. Omówione zostają zasady przygotowania pracy dyplomowej na poziome magisterskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W15, K_W17, K_U05,K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K11, K_K12 

Filozofia kultury 

W 
60 

K S Ć L Wr Proj Inne 60 5 EP  filozofia, nauki o 
kulturze i religii 



15 

Treści 
programowe  

Kurs stanowi wprowadzenie do filozofii kultury. Jego celem jest historyczno-problemowa rekonstrukcja głównych obszarów i zagadnień 
filozofii kultury w nawiązaniu do współczesnej antropologii, filozofii społecznej, estetyki.  W pierwszej części wykładu przyjrzymy się 
historycznemu kształtowaniu się tej dyscypliny badawczej oraz zapoznamy z kluczowymi kierunkami badawczymi. Omawiane 
zagadnienia: Co to jest filozofia kultury?; Filozofia kultury w starożytności (Platon, Arystoteles, stoicy, cynicy); Filozofia kultury w 
średniowieczu (św. Augustyn, św. Tomasz); Filozofia kultury w nowożytności (Morus, Campanella, Kartezjusz, Vico, Rousseau, 
Encyklopedyści, Schiller, Herder, Hegel; Filozofia życia: Nietzsche, Bergson, Simmel; Hermeneutyka: Dilthey, Gadamer, Ricoeur; 
Fenomenologia: Heidegger, Marleu-Ponty; Psychoanaliza: Freud, Fromm; Marksizm: Marks, Lukács, Sartre; Filozofia krytyczna: Adorno, 
Horkheimer, Benjamin, Marcuse; Strukturalizm: de Saussure, Levi-Strauss; Poststrukturalizm: Derrida, Foucault; Postmodernizm: 
Lyotard, Rorty; Filozofia techniki: Ihde, Verbeek. 
 
Po wprowadzeniu historycznym, w drugiej części wykładu, podjęte zostaną konkretne problemy z zakresu filozofii kultury w odniesieniu 
do współczesnych autorów: Natura-kultura – przyroda. Status tego, co „naturalne” i „przyrodnicze”, kształtowanie się kategorii 
„krajobrazu”, znaczenie architektury dla „bycia u siebie”; Człowiek i kondycja ludzka. Definicja tego, co ludzkie i nie-ludzkie, teoria aktora-
sieci, techno-ludzkie hybrydy; Ciało człowieka. Ciało naturalne i sztuczne, protetyka ciała, modyfikowanie ciała, estetyzacja ciała; 
Technika a antropologia. Rozum instrumentalny. Biopolityka. Przyszłość natury ludzkiej; Przestrzeń życia, przestrzeń działania. Sfera 
prywatna i publiczna, znaczenie miejsca dla interakcji międzyludzkich; Praca, wytwarzanie, działanie. Formy aktywności produkcyjnej 
człowieka; Rzeczy a środowisko życia człowieka. Przedmioty codziennego użytku, towary, dobra konsumpcyjne, artefakty; Język, 
komunikacja, symbole społeczne; Religia, lokalność, multikulturalizm. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_W12, K_W18, K_W19, K_U12, K_U17, K_K05 

Seminarium 
magisterskie 4 

W K S 
30 

Ć L Wr Proj Inne 30 15 złożenie pracy 
magisterskiej 

B nauki o kulturze i 
religii, nauki 
socjologiczne, 
filozofia 

Treści 
programowe  

Czwarty semestr seminarium magisterskiego (II rok studiów).  
Omawianie powstałych fragmentów prac magisterskich, praca nad całością rozprawy. Przygotowanie ostatecznej wersji pracy 
dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W15, K_W17, K_U05,K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K11, K_K12 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 39 (przedmioty obowiązkowe) + 21 (przedmioty do wyboru) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 150 (przedmioty obowiązkowe) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy i drugi  
Semestr: dowolny 
Przedmioty do zaliczenia w ciągu całego toku studiów 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot w 
języku obcym 

        30 (w 
dowolnej 
formie) 

5 E, T B nauki o kulturze i 
religii, nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zaliczenie przedmiotu w języku obcym ma za zadanie potwierdzić znajomość języka obcego na poziomie B2+  
Treści programowe zależne od wybranego przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W15, K_U13, K_U14 

przedmioty 
ogólnouniwersyt
eckie 

        ~60 6    

Treści 
programowe  

zależne od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

zależne od wybranego przedmiotu 

 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 536* lub 446 (za zajęcia 
obowiązkowe). 
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* dla studentów z dyplomem innym niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr –warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności: NIE DOTYCZY 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 55 

nauki humanistyczne filozofia 4 

nauki społeczne nauki socjologiczne 30 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 32* / 41 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

106 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

kierunek prowadzony jest w 
ramach dziedziny nauk 
humanistycznych i nauk 
społecznych 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) -- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

88 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -- 

* dla studentów z dyplomem innym niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa 
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Załącznik nr 25 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina 
nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy 
udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa 

efektów uczenia się) 
nauki społeczne nauki o polityce i administracji 62% tak 

nauki społeczne nauki prawne 19% nie 

nauki społeczne nauki socjologiczne 19% nie 
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: europeistyka (European Studies) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Nazwa kierunku studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: drugi 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 
uczenia 
się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
typowych dla 
kwalifikacji 

uzyskiwanych w 
ramach 

szkolnictwa 
wyższego i nauki 

po uzyskaniu 
kwalifikacji 
pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 teorie i metody stosowane w studiach europejskich P7S_WG 
K_W02 wyniki najnowszych badań naukowych w wybranych zagadnieniach studiów europejskich P7S_WG 

K_W03 wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w naukach o polityce i administracji, 
naukach prawnych i naukach socjologicznych P7S_WG 

K_W04 w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych P7S_WG 
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K_W05 w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy P7S_WK 

K_W06 więzi polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe w Europie oraz powiązania Europy ze światem, a 
także formy rozwoju działalności gospodarczej P7S_WK 

K_W07 różne rodzaje struktur europejskich oraz relacje zachodzące między nimi P7S_WK 
K_W08 zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie P7S_WK 
K_W09 w pogłębiony sposób działalność Unii Europejskiej P7S_WK 
K_W10 w pogłębiony sposób prawo Unii Europejskiej P7S_WK 

K_W11 politykę tworzenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, systemy prawnych krajów europejskich lub 
zasady arbitrażu międzynarodowego P7S_WK 

K_W12 prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu oraz analizy procesów i zjawisk w Europie, a także do 
twórczego zastosowania jej w praktyce P7S_UW 

K_U02 prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (społeczne, polityczne i prawne) P7S_UW 

K_U03 przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu metody naukowej oraz samodzielnie 
zaproponować rozwiązanie problemu z zakresu studiów europejskich P7S_UW 

K_U04 prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne dotyczące wybranych zagadnień P7S_UW 

K_U05 wykorzystać wiedzę z różnych dyscyplin w celu znalezienia rozwiązania problemów z obszaru studiów 
europejskich P7S_UW 

K_U06 
gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i 
prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U07 przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz podejmującą analizę krytyczną 
wybranych problemów studiów europejskich P7S_UK 
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K_U08 przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmującą analizę krytyczną 
wybranych problemów studiów europejskich P7S_UK 

K_U09 wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne P7S_UK 

K_U10 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu studiów europejskich P7S_UK 

K_U11 współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem P7S_UO 

K_U12 samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności i ukierunkowywać innych w 
tym zakresie P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uznania znaczenia wiedzy w krytycznym odnoszeniu się do problemów i w ich rozwiązywaniu w praktyce P7S_KK 

K_K02 podejmowania współpracy międzynarodowej P7S_KO 
K_K03 świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze europejskiej P7S_KR 
K_K04 przyjęcia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela P7S_KR 
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy [dla 
osób, które nie 
miały tego 
przedmiotu na 
swoich studiach] 

4        4  test   

Treści programowe  Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, jak również udzielania 
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej [dla 
osób, które nie 
miały tego 
przedmiotu na 
swoich studiach] 

4        4  

obecność i 
przygotowanie do 
zajęć lub praca 
pisemna 

  



 

6 

Treści programowe  

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wybranych 
aspektów prawa własności przemysłowej; praw autorskich i praw pokrewnych, a także otwartych zasobów naukowych i 
edukacyjnych. Prezentowane są pojęcia, regulacje prawne, przykłady chronionych przedmiotów oraz praktyczne 
zastosowania praw własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Praca badawcza w 
relacji z 
otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym 
(kurs internetowy) 

         0  B  

Treści programowe  Przedmiot przygotowujący studentów do podjęcia aplikacyjnej pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_K01 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

         1    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Cywilizacja 
europejska 30   30     60 4 

EP / aktywność 
na zajęciach / 
EU1 

B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_U08, K_U09, K_K03 

Europejskie 
struktury 
współpracy 

30        30 3 EP B nauki o polityce i 
administracji  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wielością form, jakie przyjmuje współpraca w Europie. Dotyczą zarówno 
państw, jak i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiot nie dotyczy Unii Europejskiej, ale innych, niekiedy mało 
znanych, czasem niszowych, struktur współpracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W02, K_W07 

Przedmioty 
humanistyczne 
(jeden do wyboru z 
oferowanych)  

 30       60 3 
aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna 

 
nauki o sztuce / 
nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  
Obowiązkowe przedmioty humanistyczne w programie studiów. Przedmiot do wyboru: w pierwszym roku w ofercie znajdą 
się: Międzynarodowe stosunki kulturalne / Tożsamości w Europie. Zadaniem zajęć jest doskonalenie kompetencji 
czytania i analizy tekstów naukowych oraz dyskutowania na ich temat. 

                                                           
1 Ukośniki w opisie form wersyfikacji efektów kształcenia oznaczają, że prowadzącemu pozostawia się możliwość wyboru formy lub zestawu form weryfikacji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_K03, K_U08, K_U09 

Teoria i praktyka 
demokracji 
europejskiej 

30   30     60 4 T / aktywność na 
zajęciach B nauki o polityce i 

administracji 

Treści programowe  Praktyczny wymiar funkcjonowania systemu Unii Europejskiej wraz z jego wymiarami: normatywnym, instytucjonalnym, 
funkcjonalnym i komunikacyjnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W07, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11, K_K01, K_K04 

Unia Europejska w 
systemie 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 

30        30 3 E / EP  nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Zadaniem zajęć jest przedstawienie ewolucji systemu bezpieczeństwa europejskiego funkcjonującego z udziałem Unii 
Europejskiej, przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności, analiza wybranych przypadków działalności politycznej i 
operacyjnej Unii Europejskiej, a także podejmowanych przez nią działań w sferze konsolidacji przemysłów obronnych 
państw członkowskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_W12 

Negocjacje w Unii 
Europejskiej  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie / 
indywidualna 
praca 

B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe  Przedmiot pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji. Omawiane są 
uwarunkowania, style negocjacyjne, strategie, taktyki i techniki oraz struktura procesu negocjacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U02, K_U09, K_U11, K_K01 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji 
(jeden do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 E B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej na kontynencie europejskim (instytucje, główne kierunki działań, narzędzia 
oddziaływania). W pierwszym roku następujące zajęcia do wyboru: Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej / Polityki 
zagraniczne państw europejskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W09, K_W12, K_U07, K_U08 

Przedmioty z 
zakresu nauk 
prawnych (jeden do 
wyboru z 
oferowanych)  

 30       30 3 Aktywność na 
zajęciach / E B nauki prawne 

Treści programowe  
Pogłębiona wiedza z zakresu prawa na kontynencie europejskim. Do wyboru zagadnienia Unii Europejskiej lub systemów 
krajowych państw członkowskich. W pierwszej edycji programu do wyboru: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / Systemy 
prawne państw europejskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U02, K_U04, K_U07 
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Metody ilościowe i 
jakościowe w 
badaniach 
społecznych  

 30       30 3 praca pisemna / 
EP B 

nauki o polityce i 
administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesem badań empirycznych w naukach społecznych: od projektowania badań, 
poprzez zbieranie danych, po ich analizę i opisywanie rezultatów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U07, K_U09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 330 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i 

         1    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium 
magisterskie   30      30 6 konspekt pracy 

magisterskiej B 

nauki o 
polityce i 
administrac
ji / nauki 
prawne / 
nauki 
socjologicz
ne 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki 
prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 

Współczesne teorie 
integracji europejskiej  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / E / 
praca 
indywidualna 
studenta 

B 

nauki o 
polityce i 
administrac
ji  

Treści programowe  

W pierwszej części zajęcia będą poświęcone teoriom stosunków międzynarodowych i ich wyjaśnieniom integracji 
europejskiej. W drugiej części przedyskutowane zostaną założenia teorii integracji europejskiej, takich jak 
funkcjonalizm, federalizm, transakcjonizm, neofunkcjonalizm, liberalizm międzyrządowy, instytucjonalizm i 
wielopoziomowe zarządzanie.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W12, K_U08, K_U09 
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Gra strategiczna   30       30 3 

zaliczenie 
pisemne / 
zaliczenie kursu 
online 

B 
nauki o 
bezpieczeń
stwie 

Treści programowe  Zajęcia koncentrują się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw. Przedmiot jest 
realizowany w formie symulatora stabilizacji sytuacji pokonfliktowej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U05, K_U11, K_K01 

Lobbing w Unii 
Europejskiej   30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / praca 
indywidualna 
studenta / praca 
semestralna 

B 

nauki o 
polityce i 
administrac
ji / nauki 
socjologicz
ne 

Treści programowe  Lobbing w Unii Europejskiej w teorii teoretycznym oraz wymiarze praktycznym, europeizacja lobbingu, typologia grup 
interesu, proces formowania się lobbingu w Europie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W07, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01 

Europeizacja – teoria i 
polityka 30        30 2 EP B 

nauki o 
polityce i 
administrac
ji 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej 
działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji 
europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie 
integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia 
interdyscyplinarnego w politologii.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W07, K_U02 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
społecznych (nauk 
socjologicznych i 
nauk o polityce i 
administracji) (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 

nauki 
socjologicz
ne / nauki 
polityce i 
administrac
ji 

Treści programowe  
Łączenie dorobku nauk socjologicznych i politologicznych do rozwiązywania wybranych problemów współczesnej 
Europy. W pierwszej edycji programu do wyboru: Socjologia instytucji społecznych / Europejski obszar społeczny 
/ Ruchy społeczne w Europie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U05, K_U08, K_U09 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
socjologicznych 
(jeden do wyboru z 
oferowanych) 

30        30 3 EP B 
nauki 
socjologicz
ne 

Treści programowe  
Interdyscyplinarna analiza gospodarczych problemów współczesnej Europy. Wykorzystanie narzędzi nauk 
ekonomicznych i socjologicznych. W pierwszej edycji programu do wyboru: Modele kapitalizmu w Europie / 
Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U05 
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Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk 
prawnych (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

 30       30 3 

zaliczenie 
pisemne / 
aktywność na 
zajęciach / E 

B nauki 
prawne 

Treści programowe  Pogłębiona wiedza z zakresu wybranych zagadnień prawa w kontekście problemów transgranicznych. W pierwszej 
edycji programu do wyboru: Prawo rynków finansowych Unii Europejskiej / Arbitraż międzynarodowy 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10, K_W11, K_W12, K_U04, K_U07 

Koordynacja polityk 
europejskich  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 

nauki o 
polityce i 
administrac
ji 

Treści programowe  

Przedmiot podejmuje kwestie dotyczące istoty koordynacji polityki europejskiej kraju członkowskiego w Unii 
Europejskiej, koordynacji działań krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w Unii 
Europejskiej, modeli koordynacji polityk europejskich na wybranych przykładach starych i nowych państw 
członkowskich, problemów koordynacji polskiej polityki europejskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, KW09, K_U08, K_U09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 co najmniej 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu / 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki          1    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium 
magisterskie   30      30 6 2 rozdziały pracy 

magisterskiej B 

nauki o 
polityce i 
administracji / 
nauki prawne / 
nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  Praca nad kolejnymi częściami pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 

Przedmiot 
kierunkowy w języku 
obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

15  2 

aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna w 
języku obcym 
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Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest 
doskonalenie kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się 
językiem obcym na poziomie poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U10 

Polityka tworzenia 
prawa w Unii 
Europejskiej 

30        30 3 EP B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  Analiza politologiczna tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Przedstawienie głównych aktorów, instytucji, mechanizmów i 
działań politycznych w zakresie tworzenia prawa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_W11, K_U05 

Wspólna polityka 
handlowa Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 
aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki 
handlowej. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współpraca gospodarcza i handlowa Unii 
Europejskiej z innymi ugrupowaniami regionalnymi. Spory handlowe Unii Europejskiej z innymi państwami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11 

Stosowanie prawa 
Unii Europejskiej w 
Polsce 

 30       30 3 aktywność na 
zajęciach B nauki prawne 
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Treści programowe  
Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów procesów stosowania prawa Unii Europejskiej w 
Polsce oraz zapoznanie studenta z zasadami, mechanizmami, procedurami i zakresem uczestnictwa krajowych organów 
w stosowaniu prawa Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W10, K_U05 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w 
Europie 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
indywidualna 
praca studenta / 
udział w dyskusji 

 
nauki o 
bezpieczeńst
wie 

Treści programowe  Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w Europie. Część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom wojen informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_U02, U_U11, K_U09 

Polityka rozwojowa i 
humanitarna Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 proj B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Problematyka międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, pomocy rozwojowej i zróżnicowania rozwoju społeczno-
gospodarczego na świecie. Ponadto ukazanie polityki rozwojowej i humanitarnej Unii Europejskiej jako jednego z 
najważniejszych wymiarów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U11, K_U02, K_U05, K_U08, K_U06, K_K02 

Prawo 
instytucjonalne i 
prawo stosunków 

30        30 3 EP B nauki prawne 
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zewnętrznych Unii 
Europejskiej 

Treści programowe  Pogłębiona wiedza nt. zagadnień prawnych w odniesieniu do instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U04, K_K04 

Unia Europejska a 
rynki wschodzące  30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
zaliczenie 
pisemne 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii Europejskiej z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami 
współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09, K_U02, K_U08, K_U12 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 255 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki          3    

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium 
magisterskie   30      30 9 praca 

magisterska B 

nauki o 
polityce i 
administracji 
/ nauki 
prawne / 
nauki 
socjologiczn
e 

Treści programowe  Przygotowanie całej pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W12, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12 
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Przedmiot 
kierunkowy w języku 
obcym (jeden do 
wyboru z oferowanych) 

15 15 2 

aktywność na 
zajęciach / praca 
pisemna w 
języku obcym 

  

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez jednostki prowadzące kierunek. Celem zajęć jest 
doskonalenie kompetencji językowych w powiązaniu z tematyką studiów. Studenci osiągają biegłość w posługiwaniu się 
językiem obcym na poziomie poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U10 

Antropologia 
ekonomiczna  30   30     60 4 E  

nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi teoretycznymi i metodologicznymi perspektywami w 
antropologicznych studiach nad ludzkimi zachowaniami gospodarczymi zarówno obecnie, jak i w przeszłości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W12, K_U07 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / udział 
w debacie / praca 
pisemna 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji  

Treści programowe  
Zajęcia pogłębiające specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnych problemów politycznych w Europie. W pierwszej 
edycji programu do wyboru: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej / Uchodźcy 
w Unii Europejskiej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_U08, K_U09 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 

aktywność na 
zajęciach / 
indywidualna 
praca studenta 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  

Przedmiot interdyscyplinarny łączący wiedzę politologiczną z wiedzą o komunikowaniu masowym. Celem zajęć jest 
wykorzystanie osiągnięć nauk o komunikacji społecznej i mediach do zrozumienia współczesnych problemów 
politycznych. W pierwszej edycji programu oferuje się do wyboru następujące przedmioty: Marketing i promocja w Unii 
Europejskiej / Marka na rynku europejskim  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U05, K_U06 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

30        30 3 T B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu zarządzania sprawami gospodarczymi w Unii Europejskiej i jej krajach 
członkowskich. W pierwszej wersji programu do wyboru: Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / Finanse 
Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W09, K_U01 



 

22 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (jeden 
do wyboru z 
oferowanych) 

 30       30 3 
aktywność na 
zajęciach, praca 
w grupie 

B 
nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Przedmioty pogłębiające wiedzę na wybrane problemy z zakresu nauk o polityce i administracji. W pierwszej wersji 
programu do wyboru: Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej / Partie polityczne w Unii Europejskiej / 
Protokół dyplomatyczny  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W02, K_U11, K_U08, K_K02 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1110 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki społeczne nauki o polityce i administracji 51 

nauki społeczne nauki prawne 17 

nauki społeczne nauki socjologiczne 13 

 
7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0312 (Politologia i wiedza o społeczeństwie)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 61 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

minimum 902 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 

7 

                                                           
2 W programie dopuszcza się 30 pkt ECTS zajęć z użyciem technik nauczania na odległość. 
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przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu 
praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

94 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 26 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 46%  

 językoznawstwo 54 % JĘZYKOZNAWSTWO 

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: Fennistyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Fennistyka 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w 
szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, zna terminologię używaną w jego 
opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (J) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach literatury i kultury, zna terminologię 
używaną w ich opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kulturą oraz o 
kierunkach badań w literaturoznawstwie (L) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i 
międzykulturowego,  

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych P7S_WG 
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wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej, zna zasady ochrony własności intelektualnej i 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_WK 

K_W06 ma  pogłębioną wiedzę o miejscu fennistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego-fińskiego, jego 
złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (J) 

P7S_WG 
 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne 
genry i style funkcjonalne języka fińskiego (L) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę  z zakresu translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, 
prawniczych, biznesowych i literackich (J) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze fińskiej oraz ma wiedzę o współczesnych procesach i 
zjawiskach w kulturze fińskiej (L) 

P7S_WG 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów – samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy, dąży do ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych 

P7S_UW 
P7S_UU 

 

K_U02 

posiada umiejętności badawcze,  obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w 
naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych 
 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U03 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, 
również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (J) 
 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U04 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (literatura, sztuka) z 
zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia 
ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (L) 

                      P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 
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K_U05 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz  
poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

P7S_UK 
P7S_UW 

 

 

K_U06 
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z 
zakresu fennistyki w języku polskim i fińskim oraz popularyzować wiedzę o wytworach kultury, literatury, 
zjawiskach historycznych 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

 

K_U07 

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w 
języku polskim i fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki fennistycznej, z 
wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi 
informatycznych  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

 

K_U08 

posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym 
w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka 
pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami 
idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję 
pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

 

K_U09 ma umiejętności językowe w  zakresie języka obcego niekierunkowego, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U10 
potrafi stworzyć własny warsztat tłumacza posługując się różnymi pomocami i narzędziami translatorskimi 
dokonuje przekładów tekstów literackich i specjalistycznych z języka fińskiego na polski i z języka polskiego 
na fiński 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K_U11 Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły 
rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KK 
P7S_KR 
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K_K02 
posiada  pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach 
językowych fińskich potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej 
różne role 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

K_K03 potrafi samodzielnie, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i 
innych zadania, przestrzega zasad etyki zawodowej 

P7S_KK 
P7S_KR 
P7S_KO 

K_K04 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego 
regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 
 

K_K05 
rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Finlandii), korzystając z różnych 
mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia, działać w 
sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym 

P7S_KR 
P7S_KO 

 

K_K06 ma nawyk systematycznego samodzielnego,  śledzenia współczesnych procesów i zjawisk 
zachodzących w  języku, ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (J) P7S_KR 

K_K07 

ma nawyk systematycznego, samodzielnego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk 
zachodzących w  literaturze,  kulturze i życiu społecznym Finlandii, interesuje się nowatorskimi 
formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, ma przekonanie o potrzebie rozwoju 
osobistego, dąży do ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych  (L) 

P7S_KR 
P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

– (L) – efekty z dziedziny literaturoznawstwa, (J) – efekty z dziedziny językoznawstwa 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka języka 
fińskiego I 

   X     90 6 Zal. na ocenę , EU 
EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wielostronny rozwój umiejętności językowych w zakresie pisania, czytania i rozumienia ze słuchu, a także wypowiedzi i 
konwersacji. Różne typy konwersacji, takie jak narada słuchanie fińskich wykładów i wiadomości i ćwiczenie ich streszczania. 
Doskonalenie umiejętności językowych na poziomie C1 EOSKJ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01: K_K02 
 

Translatorium  X       60 4 Zal. na ocenę/ 
tłumaczenia/ T 

 Języko- 
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Tłumaczenie tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język fiński (pisemnie) ze szczególnym 
uwzględnieniem pewnych zwrotów stereotypowych i typowych struktur zdaniowych. Podwyższenie umiejętności rozumienia tekstu 
mówionego i jego krótkiego streszczenia (ustnie). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U08; K_U10; K_K01 
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Wykład monograficzny 
specjalizacyjny 

X        30 3 EU  po II 
semestrze 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Specjalizacja językoznawcza - celem wykładu jest pogłębienie wiedzy z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
językoznawstwa fińskiego i ugrofińskiego oraz gramatyki opisowej języka fińskiego ( m.in. językoznawstwo diachroniczne, typologia 
języków, oraz innych zagadnień  zgodnie z tematami przygotowywanych prac magisterskich. 
Specjalizacja literaturoznawcza: romantycy niemieccy i ich oddziaływanie na elity „małych narodów” Europy, koncepcje literatury 
narodowej zagadnienia z obszaru socjologii narodu i języka, problemy kultur narodowych oraz polityki językowej w krajach 
północnej Europy (Finlandia, kraje skandynawskie i bałtyckie). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01 

Seminarium magisterskie   X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: po szczegółowym zaznajomieniu studenta z metodyką i technikami pisania pracy naukowej (kwerenda, 
konspekt, przypisy, bibliografia, cytaty, redagowanie, podsumowanie obszernego tekstu naukowego, formułowanie tezy, 
uzasadnienie opinii, itd.) praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U11; K_K03; K_K05 

Współczesne zjawiska w 
kulturze i społeczeństwie 
Finlandii I 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Dzieje i współczesność fińskiego systemu społecznego i zasady państwa dobrobytu, system opieki społecznej i oświaty. 
Poruszane są też współczesne wyzwania społeczne Finlandii i towarzyszące im dyskusje w życiu publicznym. Ponadto kurs 
obejmuje swym zakresem współczesne zjawiska kultury fińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W03; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 

Współczesne życie 
literackie 
lub (Współczesne badania  w  
językoznawstwie – treści podane 
niżej) 

 X       30 3 Przygotowanie 
referatów 

B Literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Śledzenie na bieżąco zjawisk zachodzących we współczesnym życiu literackim w jego różnych aspektach. Poznanie trendów 
kształtujących współczesną literaturę fińską na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku 
najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 K_W01; K_W03; K_W10; K_U04; K_U05; K_U06; K_K05; K_K07 

Współczesne badania  w  
językoznawstwie (lub jw. 
Współczesne życie literackie) 

 X       Jw. Jw. Przygotowanie 
referatów 

B Języko-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem rozważań będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego 
językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05 K_K06 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  

        30 2    
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - 
. z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U09 ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka fińskiego I 

   X     90 6 Zal. na ocenę po 
każdym semestrze 
EU EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wielostronny rozwój umiejętności językowych w zakresie pisania, czytania i rozumienia ze słuchu, a także wypowiedzi i konwersacji. 
Różne typy konwersacji, takie jak narada słuchanie fińskich wykładów i wiadomości i ćwiczenie ich streszczania. Doskonalenie 
umiejętności językowych na poziomie C1 EOSKJ. Kontynuacja zajęć z tego przedmiotu z I semestru. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01; K_K02 
 

Translatorium  X       60 4 Zal. na ocenę/ 
tłumaczenia/ T 

 Języko- 
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

. Tłumaczenie tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język fiński oraz języka fińskiego na język polski. 
Ćwiczenie sprawności w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U08; K_U10; K_K01 



11 

Wykład monograficzny 
specjalizacyjny 

X        30 3 EU  po II 
semestrze 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Specjalizacja językoznawcza - celem wykładu jest pogłębienie wiedzy z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
językoznawstwa fińskiego i ugrofińskiego oraz gramatyki opisowej języka fińskiego ( m.in. językoznawstwo diachroniczne, typologia 
języków, oraz innych zagadnień  zgodnie z tematami przygotowywanych prac magisterskich. 
Specjalizacja literaturoznawcza: romantycy niemieccy i ich oddziaływanie na elity „małych narodów” Europy, koncepcje literatury 
narodowej zagadnienia z obszaru socjologii narodu i języka, problemy kultur narodowych oraz polityki językowej w krajach północnej 
Europy (Finlandia, kraje skandynawskie i bałtyckie). 
Kontynuacja zajęć z tego przedmiotu z I semestru. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01 

Seminarium 
magisterskie 

  X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: po szczegółowym zaznajomieniu studenta z metodyką i technikami pisania pracy naukowej (kwerenda, 
konspekt, przypisy, bibliografia, cytaty, redagowanie, podsumowanie obszernego tekstu naukowego, formułowanie tezy, 
uzasadnienie opinii, itd.) praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U11; K_K03; K_K05 

Współczesne zjawiska w 
kulturze i 
społeczeństwie Finlandii 
I 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Dzieje i współczesność fińskiego systemu społecznego i zasady państwa dobrobytu, system opieki społecznej i oświaty.  
Współczesne wyzwania społeczne Finlandii i towarzyszące im dyskusje w życiu publicznym. Ponadto kurs obejmuje swym zakresem 
współczesne zjawiska kultury fińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 

Współczesne życie 
literackie 
lub (Współczesne badania  w  
językoznawstwie – treści 
podane niżej) 

 X       30 3 PR B Literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Śledzenie na bieżąco zjawisk zachodzących we współczesnym życiu literackim w jego różnych aspektach. Poznanie trendów 
kształtujących współczesną literaturę fińską na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku 
najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W10; K_U04; K_U05; K_U06; K_K05; K_K07 

Współczesne badania  w  
językoznawstwie (lub jw. 
Współczesne życie 
literackie) 

 X       Jw. Jw. Przygotowanie 
referatów 

B Języko-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem rozważań będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego 
językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05 K_K06 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  

        30 2    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - . 
z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U09 ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka języka 
fińskiego II 

   X     90 6 Zal. na ocenę , EU 
EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wielostronny rozwój umiejętności językowych w zakresie pisania, czytania i rozumienia ze słuchu, a także wypowiedzi i 
konwersacji. Ćwiczenia związane z tekstami koncentrują się na tekstach akademickich. Student poznaje różne typy konwersacji, 
takie jak narada czy słucha fińskich wykładów i wiadomości i ćwiczy ich streszczanie. Osiągnięcie umiejętności językowych na 
poziomie C2 EOSKJ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01 
 

Seminarium  
magisterskie II 

  X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U11; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07 
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Współczesne zjawiska w 
kulturze i społeczeństwie 
Finlandii II 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot kursu stanowią język, literatura i kultura fińska oraz współczesny stan poświęconych im badań. Kontynuacja zajęć z  I 
roku 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03; K_W06; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  
 
 

        30 2    

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 
 

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - 
. z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U09  ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

         10 Złożenie gotowej 
pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Praca przygotowana pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01; K_W02;K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U07 K_U08; K_U11; K_U05; K_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Fennistyka  

Lp. Moduł  Przedmioty wchodzące w skład modułu Punkty 
ECTS 

Moduł 
obowiązkowy/ 

moduł do wyboru 

1 Praktyczne kształcenie 
językowe 

Praktyczna nauka języka fińskiego I, II 18 obowiązkowy 

  Translatorium  8 obowiązkowy 

2 Specjalizacja -
językoznawstwo 

Wykład monograficzny z językoznawstwa  6 do wyboru 

  Współczesne badania w językoznawstwie 6 do wyboru 

3 Specjalizacja -
literaturoznawstwo 

Wykład monograficzny z literatury fińskiej jw do wyboru 

  Współczesne życie literackie w Finlandii jw do wyboru 

4 Kultura Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Finlandii  I, II 6 obowiązkowy 

5 Seminarium 
magisterskie 

Seminarium magisterskie językoznawcze I,II 30 do wyboru 

  Seminarium magisterskie literaturoznawcze I, II  do wyboru 

6 Przedmioty 
niezwiązane z 
kierunkiem studiów  

Zajęcia fakultatywne – ogólnouniwersyteckie (90 godz. z oferty UW  z  czego 
przynajmniej  30 godz.  z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie 
minimum B2+) 

6 do wyboru 

7 Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

 10 do wyboru 

  RAZEM: 90  
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Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 

punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 10%  

 językoznawstwo 56 % 

 
 

2. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 58 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

76 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej 
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Załącznik nr 27 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 51%  
literaturoznawstwo językoznawstwo 49% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia angielska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia, stacjonarne 
Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 
 

Symbol 
efektów 
uczenia 
się dla 
programu 
studiów 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

 

Wiedza: Absolwent zna i rozumie 

K_W01 miejsce i specyfikę filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych, kluczowe 
metodologie i teorie, współczesne nurty i kierunki rozwoju badań nad literaturą, kulturą i 
językiem, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglojęzycznego 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu zaawansowanym gramatykę, składnię, fonologię, fonetykę, morfologię, 
pragmatykę, historyczny rozwój języka, szczególnie języka angielskiego, oraz rozumie 
towarzyszącą temu procesowi semantyczną zmienność i złożoność; zna angielski na 
poziomie zbliżonym do poziomu zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka   

P7S_WG 
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K_W03 płaszczyzny i procesy komunikowania się w języku angielskim, w mowie, jak i w piśmie; 
uwarunkowania procesu przyswajania drugiego języka; modele akwizycji języka obcego 
właściwe dla językoznawstwa angielskiego; niuanse teorii tłumaczeń oraz ma 
świadomość złożoności procesu przekładu 

P7S_WG 

K_W04 

 

złożoność i pluralizm kultur, kody kultury determinujące kontakty międzykulturowe, oraz 
strukturalne i instytucjonalne uwarunkowania kultury, zwłaszcza w kontekście krajów 
obszaru języka angielskiego; zna problematykę i realia geograficzne, historyczne, 
polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego  

P7S_WG 

K_W05 naturę projektowania badań filologicznych, a w szczególności twórcze stosowanie metod i 
narzędzi w formułowaniu problemów badawczych i testowaniu hipotez 

P7S_WG 

K_W06 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;  zasady i 
normy etyczne w nauce 

P7S_WK 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

 

posługiwać się zaawansowaną terminologią z zakresu językoznawstwa i literaturo-
znawstwa oraz metodologią badań właściwą dla tych dyscyplin w ramach filologii 
angielskiej; dobrać i zastosować wiedzę z zakresu dyscypliny dla celów komunikacyjnych, 
dydaktycznych, badawczych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U02 wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie na poziomie 
zbliżonym do poziomu zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka (C2 
ESOKJ), dobierając odpowiednie formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, 
przedstawić zdobytą wiedzę w sposób logiczny i klarowny w formie pisemnej i ustnej 

P7S_UW 
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K_U03 analizować badania oraz definiować, inicjować i prowadzić własne zadania badawcze, 
sformułować problem i wyznaczyć metodę, oszacować przydatność różnych koncepcji 
teoretycznych do prowadzenia badań filologicznych oraz do zróżnicowanych zastosowań 
praktycznych 

P7S_UW 

K_U04 zidentyfikować  różnorodność opinii zawartych w lekturach oraz przedstawionych w 
dyskusjach i wykorzystać je jako źródło inspiracji do samodzielnych działań; twórczo 
interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze 
językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym 

P7S_UK 

K_U05 rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z 
przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego, i generalnie w interakcjach 
międzykulturowych, animować wydarzenia służące budowaniu postaw tolerancji  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U06 wyszukiwać informacje w różnych źródłach, oceniać ich przydatność, interpretować je pod 
kątem teoretycznym i praktycznym w kontekście anglistycznym; korzystać z 
nowoczesnych technologii w ogólnym rozwoju własnym, procesie zdobywania wiedzy, 
badaniach, realizacji projektów, sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U07 współdziałać  z innymi w ramach pracy zespołowej, wejść w przestrzeń dialogu 
międzykulturowego;  inicjować i organizować działania pozwalające na  realizację celów, 
w tym współtworzenie środowiska społecznego; potrafi inicjatywę własną dopasować i 
twórczo wykorzystać poprzez podejmowanie wiodącej roli w zespołach  

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 świadomego wykorzystania swojej wiedzy, pracy, umiejętności dla dobra społeczności, 
ustawicznego rozwoju osobistego i zawodowego; definiowania i planowania kolejnych 
etapów tego rozwoju 

P7S_KK, P7S_UU 
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K_K02 etycznego działania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, brania odpowiedzialności za 
pracę własną i szanowania pracy innych 

P7S_KR 

K_K03 podejmowania inicjatywy, przedsiębiorczego i samodzielnego działania, wnoszenia  
wkładu własnego w działania zespołowe,  zastosowania swojej wiedzy i umiejętności w 
budowaniu więzi wspólnotowych 

P7S_KO 

K_K04 rozpoznania charakteru dylematów, problemów, konfliktów, i poszukiwania najlepszych 
ich rozwiązań 

P7S_KO, P7S_UO 

K_K05 wyrażania siebie w sposób spójny, przejrzysty, logiczny i konkretny w języku 
kierunkowym na poziomie zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka (C2 
ESOKJ), a  w innym języku obcym na poziomie gwarantującym sprawną i płynną 
komunikację w szerokim zakresie tematów społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych 
(B2+ ESOKJ), w celu skutecznego funkcjonowania w kontaktach z innymi 

P7S_KO 

K_K06 świadomego uczestnictwa we własnej kulturze narodowej, szanowania kulturowego 
dziedzictwa Europy, zrozumienia i ciekawości zróżnicowanych kultur świata, tolerancji 
wobec inności, szanowania odmiennych zachowań kulturowych, a także odmiennych 
poglądów jednostkowych 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 

(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich należy wypełnić 
odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 



  

6 

4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
W jednostce obowiązuje rozliczenie roczne.  

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Lower Module  
Diploma Seminar  
 

  30      30 10 Proj B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus 
specific content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological 
requirements as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of 
the seminar according to their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources 
(both primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring 
academic works, and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 
A diploma thesis can be designed with the participation of representatives of the social – economic context. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 
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Lower Module  
Specialization/ 
seminar dedicated 
courses  

   30     30 8 E/T B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The specialization classes supplement the diploma seminar. They cover in detail themes in which students attending the 
seminar are currently conducting research in order to write a diploma thesis, and examine original sources in this connection. 
They therefore deal with specific themes arising under their specific subject of research. The reading list will reflect the 
students' individual research interests. Besides, the classes develop IT skills like data defining, update, retrieval, and creating 
presentations, charts, spreadsheets, etc. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U06, K_U04, K_K01, K_K05, K_K06 

Lower Module  
Seminar related 
courses 

   30     30 4 E/T B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle 
in the scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and 
achievements  in the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old 
English literature through computational linguistics. Students individually choose one seminar related course [4 ECTS] from the 
total of about 70 up to 90 courses taught each semester. 
Except that in semester 1 or 2 one course out of the following three is obligatory : 
1.The Role of Literature and the Arts in Cross-Cultural Dialogue –  
    relations, meetings and coexistence of groups and individuals from different cultural, religious and linguistic backgrounds; 
cross-cultural communication and dialogue issues; institutions of culture and their role in inter-cultural dialogue 
2. Theatre and Society – 
     the role of the theatre in society – its various cultural functions, its response to social issues, its impact on social change; 
how stage may become a platform for debate and an instrument of change; theatre and new communication technologies 
3. Rhetoric and Communication in the Social Context – 
     factors that render communication effective in public life and professional settings; cognitive underpinnings of rhetoric 
strategies available to communicators, focusing on their psychological and social effects on the recipient 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic Lecture: 
Linguistics 

30        30 2 EP B    linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Advanced analysis of issues in theoretical linguistics that include semantics, pragmatics, phonetics, phonology, etc. 
In semester 1 or 2 one lecture out of the following two is obligatory: 

1. Theoretical and Practical Aspects of Verbal Communication –  
an overview of selected issues in pragmatics, whose understanding broadens one’s knowledge about the process of verbal 
communication and makes social communication more effective; it raises awareness of the potential problems in 
communication resulting from the distinction between the literal meaning of language and the speaker-intended meaning 
(implicatures, metaphor, irony, etc.) It introduces the tools indispensable to analyse this meaning, thus improving one’s 
interpretive and rhetorical skills, and facilitating interpersonal communication. The lecture presents strategies of verbal 
manipulation and examines the notion of lying, which results in the ability to resist fake news and propaganda in the media. It 
also teaches the principles of linguistic politeness understood as a pragmatic strategy employed by a speaker to 
promote/maintain harmonious relations or avoid a conflict situation, with a special focus on intercultural differences. The 
cognitive strategy of utterance interpretation  is applied to analyse everyday speech, political speech, the language of media, 
advertising and negotiations. Students are introduced to some basics of computational linguistics. 
 
2. Phonological analysis of pronunciation errors in Poles studying English -  
 devoted to the phonological analysis of pronunciation errors in Poles studying English, also with the use of computerized 
databases, which are caused by the notion of linguistic interference. The discussed processes that trigger pronunciation errors 
are analyzed from the perspective of English, in order to raise the awareness of the students regarding the incorrect English 
pronunciation. The aim of the aforementioned analyses is to enable the students to eradicate on their own any potential 
pronunciation errors while using English in various cultural, social institutions, their work place or during interpersonal 
communication.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U03, K_U04, K_U06, K_K01, K_K04, K_K05 
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Lower Module  
Monographic Lecture: 
American Literature 
and Culture  

30        30 2 EP B literature studies/ 
culture, religion 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Advanced analysis of issues in American literature and culture. Content is evaluated and periodically modified. 
 
In semester 1 or 2 one lecture out of the following two is obligatory: 

1. Postmodernism and Beyond: American Prose 1960-2018  
the aim  is to introduce students to the main aesthetic, philosophical and political trends that influenced the literary scene of the 
American 1960s and the years that followed, until today. The lecture cycle starts with postmodern manifestos, and introduces 
students to literary and cinematic experiments of the era, while providing a rich critical and theoretical background. While 
participating in the lecture, students will be mobilized to take active part in such educational activities as meetings with 
postmodern architects, film and theater directors from TR, and visual performance artists collaborating with CSW and its avant 
garde representative The Stroboscope Collective. 
 

2. US Geography in a Cultural and Historical Perspective 
the lecture will put emphasis on matters associated with industry, economy, and production, and highlight the significance of the 
role local resources play for the development of production, however, it will also focus on the changing social and cultural 
environment of the US and the challenges this poses for the US; cultures and societies as developing out of their local 
landscapes but also shaping those landscapes; interaction between the natural landscape and humans; among many 
applicable topics within the field of study are: globalization, Westernization or other similar processes such as modernization,  
Americanization, cultural hegemony, cross-cultural communicatuion, cultural imperialism, etc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  K_U03, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Practical English for 
Literature Studies 

   30     30 2 E/T P literature studies 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rhetorical 
strategies and stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. 
The course will provide the student with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3301-UM-W-KA1528
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Westernization
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernization
https://en.wikipedia.org/wiki/Americanization
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academic, cultural, social and IT resources that may be used in their research and in professional life. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U06, K_U07, K_K03, K_K05 

 Lower Module    
 Supplementary    
courses not related to 
Seminar  

   30     30 2 E/T B or P,  
as selected 
by students 

variable, as selected by 
students 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational 
knowledge and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content 
cannot be briefly characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such 
courses are added on top of mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is 
required in the field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit 
value 5 ECTS to be accomplished in the course of study. Specific content shall entirely depend on the classes selected by a 
student.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Desired for the elective courses, however, they shall specifically depend on individual choices of students 
K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04 

Praca dyplomowa w 
relacji z otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym/  
Diploma Thesis and 
Social –Economic 
Context 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Copyrights, diploma thesis written in cooperation with social-economic context, etc. 
The course is offered by the authorised units of the UW and is obligatory for all students. 

http://en.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/jednostki-prowadzace-lektoraty/
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Students  who have not been credited in Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology in 
the course of their first cycle study have to make up for this deficit in semester one and/or semester two of the second cycle study.  
Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology are available on-line. Moreover, Information 
Technology effects constitute part of the study effects of several other compulsory courses on offer.  

 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium.. 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 
Lower Module   
Diploma Seminar  
 

  30      30 8 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation.  
Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus specific 
content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological requirements 
as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of the seminar according 
to their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources (both 
primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring academic works, 
and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 
A diploma thesis can be designed with the participation of representatives of the social – economic context. 
 



  

12 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Lower Module  
Specialization/ 
seminar dedicated 
courses  

   30     30 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The specialization classes supplement the diploma seminar. They cover in detail themes in which students attending the seminar are 
currently conducting research in order to write a diploma thesis, and examine original sources in this connection. They therefore deal with 
specific themes arising under their specific subject of research. The reading list will reflect the students' individual research interests. 
Besides, the classes develop IT skills like data defining, update, retrieval, and creating presentations, charts, spreadsheets, etc. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U04, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Lower Module  
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. Different  courses are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in literature and linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as they cover 
different specific areas of study. 
The seminar related courses are in the same discipline as the seminar. The courses, narrower in scope, supplement the seminar.  
 
However, in semester 1 or 2 one course out of the following three is obligatory: 
1.The Role of Literature and the Arts in Cross-Cultural Dialogue –  
    relations, meetings and coexistence of groups and individuals from different cultural, religious and linguistic backgrounds; cross- 
    cultural communication and dialogue issues; Institutions of culture and their role in inter-cultural dialogue 
2. Theatre and Society – 
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     the role of the theatre in society – its various cultural functions, its response to social issues, its impact on social change; how stage 
     may become a platform for debate and an instrument of change; theatre and new communication technologies 
3. Rhetoric and Communication in the Social Context – 
     factors that render communication effective in public life and professional settings; cognitive underpinnings of rhetoric strategies 
     available to communicators, focusing on their psychological and social effects on the recipient 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic 
Lecture: Applied 
Linguistics 

30        30 2 EP B linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Advanced analysis of issues in applied linguistics. Content is evaluated and periodically modified. 
 
In semester 1 or 2 one lecture of the following two is obligatory: 
 
       1.Translation Studies Today and Tomorrow -  
    Translation Studies today, how the discipline has evolved and  what is most important for our understanding of what the future might   
hold; what is most relevant to our understanding of a translation that meets the requirements of today’s world. Lectures will be 
accompanied by translation practice, taking on a workshop format 
 
       2. Selected Issues in ELT Methodology 
 the lecture series will extend post-course evaluation to include pre-course and during-course (on-going) needs analysis. The former will 
be realize via a pre-course needs analysis form which will offer: (a) an option to select topic(s) from a pool of several topics; (b) an option 
to express own needs and interests. The former will be realized via mini-evaluation forms which will enable the Instructor to tap students’ 
opinions and introduce potential modifications before the end of the lecture series; during selected lectures, the participants will be asked 
to watch a video prompt (e.g. an excerpt from a TED Talk) and then comment on its applicability to the topic discussed. The benefits 
include: (a) tapping a current opinion on the topic discussed, (b) allowing the students to learn how to express opinions on publicly voiced 
views; for selected lectures, the participants will be asked to preform pre-class research at home, whose outcomes are to be presented 
during the lecture (in a group-work format). This method of employing the flipped classroom format has the following benefits: (a) 
develops autonomy, (b) directs students to areas of own interest, including topics/sources currently available, (c) enables students to 
experience a method of work which may benefit them both academically and professionally.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_U04, K_U06, K_K01, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic 
Lecture: British 
Literature and 
Culture  

30        30 2 EP B literature 
studies/culture, 
religion 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Advanced analysis of issues in British literature and culture. Content is evaluated and periodically modified. 
 
In semester 1 or 2 one lecture out of the following two is obligatory: 
       1. The Visual and the Written in the 19th century - 
 an interdisciplinary study of poetry and the visual arts from the Romantic and Victorian periods; the reception of literary texts thorough 
painting and illustration; the signification in poetry and the visual arts; the interaction between the verbal and the visual; the relation 
between signs. The course fosters the understanding of visual culture, sensitivity to cultural processes and changes, openness and 
tolerance to diverse aesthetic and cultural models and values. It comprises not only meetings in class, but also a visit to the National 
Museum in Warsaw.  
 

2. Satire in English Literature - 
a survey course aimed at explaining and studying the role of satire in English literature as well as, more broadly, in the public sphere and 
political discourse. The modified course will aim at encouraging students to notice and examine the vital role of satire (parody, wit, 
caricature) in the public sphere through their engagement with institutions of culture, in particular archives, institutes, galleries, and 
museums.    
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U03, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Practical English 
for Literature 
Studies 

   30     30 2 E/T P literature studies 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rhetorical strategies 
and stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. The course will 
provide the student with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary academic, cultural, social and 
IT resources that may be used in their research and in professional life. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U06, K_U07, K_K03, K_K05 

Students  who have not been credited in Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology in 
the course of their first cycle study have to make up for this deficit in semester one and/or semester two of the second cycle study.  
Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology are available on-line. 
 Moreover, Information Technology effects constitute part of the study effects of several other compulsory courses on offer.  
 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 Łączna liczba godzin zajęć: 210 
 Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu) : max. 720 
 UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 
 
Advanced Module 
Diploma Seminar   

  30      30 14 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation.  
Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus specific 
content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological requirements 
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as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of the seminar according to 
their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources (both 
primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring academic works, 
and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 
A diploma thesis can be designed with the participation of representatives of the social – economic context. 
 
Tutoring is one of the methods used. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Advanced Module 
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old English 
literature through computational linguistics, thus diverse methods and materials are used, and different skills are required from the 
participants. Students choose one or two seminar related courses [8 ECTS] from the total of about 70 up to 90 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Advanced Module  
Supplementary 
courses not 
related to 
Seminar 
 

   30     30 4 E/T B or P,  
as 
selected 
by 
students 

variable, as 
selected by 
students 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit value 5 
ECTS to be accomplished in the course of study and a class (30 hrs) in a foreign language other than English,  B2+ level [OGUN or from 
the list of courses taught in other units of the Department of Modern Languages and available for the students of Institute of English, like 
Francophonie and The Italian Language in Texts on Arts].  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

 
Philosophy 

30        30 4 EP B philosophy 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Selected issues in Western Philosophy, from the Middle Ages to modern times, with a focus on philosophers from the English-speaking 
countries. The lectures introduce students to major thinkers and ideas in Western philosophy in the chronological order, from ancient 
Greece until the 20th century. Ancient philosophy covers, among others: Thales, Heraclitus, Parmenides, Presocratics, Sophists, 
Socrates, Plato, Aristotle, Stoics, Sceptics, Epicureanism. Medieval philosophy: gnostics, St. Augustine, Ockham, Thomas Aquinas. 
Modern philosophy until the 19th century: Descartes, Pascal, Hobbes, Spinoza, Leibniz; the Enlightenment: Locke, Bacon, Hume, 
Rousseau, Kant; Hegel, Fichte, Schelling; Schoppenhauer, Mill, Feuerbach, Marx. Contemporary philosophy covers: psychonalysis, 
phenomenology, post-Marxist thinkers, and deconstruction. The lectures enable students to have a better grasp of modern philosophy 
and other humanities. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 
 
Advanced Module 
Diploma Seminar   

  30      30 14 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation of the selected diploma seminar in the area of literature studies or linguistics. Content, research methods, readings  shall 
depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher – as in the former semesters. 
 
Thesis writing process may be in cooperation with representatives of the social – economic context. 
Tutoring is one of the methods used. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Advanced Module 
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old English 
literature through computational linguistics, thus diverse methods and materials are used, and different skills are required from the 
participants. Students choose one or two seminar related courses [8 ECTS] from the total of about 70 up to 90 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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Advanced Module  
Supplementary 
courses not 
related to Seminar 

   60     60 8 E/T B or P,  
as 
selected 
by 
students 

Variable, as 
selected by 
students 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit value 5 
ECTS to be accomplished in the course of study and a class (30 hrs) in a foreign language other than English,  B2+ level [OGUN or 
from the list of courses taught in other units of the Department of Modern Languages and available for the students of Institute of English, 
like Francophonie and The Italian Language in Texts on Arts].  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

 
 Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 Łączna liczba godzin zajęć: 150 
 Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium.  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
             W – wykład 

K – konwersatorium 
S – seminarium 
Ć – ćwiczenia 
L –  laboratorium 
Wr – warsztaty 
 Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
                  B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 
 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy  

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 81% 

językoznawstwo  4% 

Inne   15% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 (poza pulą: BHP, POWI, 
TI, kurs internetowy „Praca 
dyplomowa w relacji z 
otoczeniem społeczno-
gospodarczym”) 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 112 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 ECTS,  o ile któryś z 
przedmiotów do wyboru nie 
jest prowadzony on-line 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS z dziedziny nauk 
społecznych   

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

98 literaturoznawstwo 
94 językoznawstwo 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 



 

1 

 

Załącznik nr 28 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 51%  
literaturoznawstwo 

językoznawstwo 49% 

Razem: - 100% - 

 

 
  



 

2 

 

2. Kierunek studiów: filologia angielska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia angielska 

Poziom kształcenia: studia II stopnia, niestacjonarne wieczorowe 

Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 

Symbol 

efektów 

uczenia 

się dla 

programu 

studiów 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: Absolwent zna i rozumie 

K_W01 miejsce i specyfikę filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych, kluczowe 

metodologie i teorie, współczesne nurty i kierunki rozwoju badań nad literaturą, kulturą i 

językiem, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglojęzycznego 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu zaawansowanym gramatykę, składnię, fonologię, fonetykę, morfologię, 

pragmatykę, historyczny rozwój języka, szczególnie języka angielskiego, oraz rozumie 

towarzyszącą temu procesowi semantyczną zmienność i złożoność; zna angielski na 

poziomie zbliżonym do poziomu zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka   

P7S_WG 
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K_W03 płaszczyzny i procesy komunikowania się w języku angielskim, w mowie, jak i w piśmie; 

uwarunkowania procesu przyswajania drugiego języka; modele akwizycji języka obcego 

właściwe dla językoznawstwa angielskiego; niuanse teorii tłumaczeń oraz ma 

świadomość złożoności procesu przekładu 

P7S_WG 

K_W04 

 

złożoność i pluralizm kultur, kody kultury determinujące kontakty międzykulturowe, oraz 

strukturalne i instytucjonalne uwarunkowania kultury, zwłaszcza w kontekście krajów 

obszaru języka angielskiego; zna problematykę i realia geograficzne, historyczne, 

polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego  

P7S_WG 

K_W05 naturę projektowania badań filologicznych, a w szczególności twórcze stosowanie metod i 

narzędzi w formułowaniu problemów badawczych i testowaniu hipotez 

P7S_WG 

K_W06 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;  zasady i 

normy etyczne w nauce 

P7S_WK 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

 

posługiwać się zaawansowaną terminologią z zakresu językoznawstwa i literaturo-

znawstwa oraz metodologią badań właściwą dla tych dyscyplin w ramach filologii 

angielskiej; dobrać i zastosować wiedzę z zakresu dyscypliny dla celów komunikacyjnych, 

dydaktycznych, badawczych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U02 wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie na poziomie 

zbliżonym do poziomu zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka (C2 

ESOKJ), dobierając odpowiednie formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, 

przedstawić zdobytą wiedzę w sposób logiczny i klarowny w formie pisemnej i ustnej 

P7S_UW 
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K_U03 analizować badania oraz definiować, inicjować i prowadzić własne zadania badawcze, 

sformułować problem i wyznaczyć metodę, oszacować przydatność różnych koncepcji 

teoretycznych do prowadzenia badań filologicznych oraz do zróżnicowanych zastosowań 

praktycznych 

P7S_UW 

K_U04 zidentyfikować  różnorodność opinii zawartych w lekturach oraz przedstawionych w 

dyskusjach i wykorzystać je jako źródło inspiracji do samodzielnych działań; twórczo 

interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze 

językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym 

P7S_UK 

K_U05 rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z 

przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego, i generalnie w interakcjach 

międzykulturowych, animować wydarzenia służące budowaniu postaw tolerancji  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U06 wyszukiwać informacje w różnych źródłach, oceniać ich przydatność, interpretować je pod 

kątem teoretycznym i praktycznym w kontekście anglistycznym; korzystać z 

nowoczesnych technologii w ogólnym rozwoju własnym, procesie zdobywania wiedzy, 

badaniach, realizacji projektów, sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U07 współdziałać  z innymi w ramach pracy zespołowej, wejść w przestrzeń dialogu 

międzykulturowego;  inicjować i organizować działania pozwalające na  realizację celów, 

w tym współtworzenie środowiska społecznego; potrafi inicjatywę własną dopasować i 

twórczo wykorzystać poprzez podejmowanie wiodącej roli w zespołach  

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 świadomego wykorzystania swojej wiedzy, pracy, umiejętności dla dobra społeczności, 

ustawicznego rozwoju osobistego i zawodowego; definiowania i planowania kolejnych 

etapów tego rozwoju 

P7S_KK, P7S_UU 



 

5 

 

K_K02 etycznego działania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, brania odpowiedzialności za 

pracę własną i szanowania pracy innych 

P7S_KR 

K_K03 podejmowania inicjatywy i samodzielnego działania, wnoszenia  wkładu własnego w 

działania zespołowe,  zastosowania swojej wiedzy i umiejętności w budowaniu więzi 

wspólnotowych 

P7S_KO 

K_K04 rozpoznania charakteru dylematów, problemów, konfliktów, i poszukiwania najlepszych 

ich rozwiązań 

P7S_KO, P7S_UO 

K_K05 wyrażania siebie w sposób spójny, przejrzysty, logiczny i konkretny w języku 

kierunkowym na poziomie zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka (C2 

ESOKJ), a  w innym języku obcym na poziomie gwarantującym sprawną i płynną 

komunikację w szerokim zakresie tematów społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych 

(B2+ ESOKJ), w celu skutecznego funkcjonowania w kontaktach z innymi 

P7S_KO 

K_K06 świadomego uczestnictwa we własnej kulturze narodowej, szanowania kulturowego 

dziedzictwa Europy, zrozumienia i ciekawości zróżnicowanych kultur świata, tolerancji 

wobec inności, szanowania odmiennych zachowań kulturowych, a także odmiennych 

poglądów jednostkowych 

P7S_KO 

   

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 

 

4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

W jednostce obowiązuje rozliczenie roczne.  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Lower Module  
Diploma Seminar  
 

  30      30 10 Proj B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus 
specific content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological 
requirements as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of 
the seminar according to their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources 
(both primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring 
academic works, and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Lower Module  
Specialization/ 
seminar dedicated 
courses  

   30     30 8 E/T B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The specialization classes supplement the diploma seminar. They cover in detail themes in which students attending the seminar 
are currently conducting research in order to write a diploma thesis, and examine original sources in this connection. They 
therefore deal with specific themes arising under their specific subject of research. The reading list will reflect the students' 
individual research interests. Besides, the classes develop IT skills like data defining, update, retrieval, and creating 
presentations, charts, spreadsheets, etc. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U06, K_U04, K_K01, K_K05, K_K06 

Lower Module  
Seminar related 
courses 

   30     30 4 E/T B literature studies/linguistics 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle 
in the scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and 
achievements  in the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old 
English literature through computational linguistics. Students individually choose one seminar related course [4 ECTS] from the 
total of about 70 up to 90 courses taught each semester. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 
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Lower Module  
Monographic 
Lecture: Linguistics 

30        30 2 EP B    linguistics 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Advanced analysis of issues in theoretical linguistics that include semantics, pragmatics, phonetics, phonology, etc. Students are 
also introduced to some basics of computational linguistics and the use of computerized databases. 
 
Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced 
analysis of selected issues in theoretical linguistics. Different, thematically specific lectures are offered in different educational 
cycles to reflect current trends and achievements in theoretical linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as 
the lectures cover different areas of study.   
The specific topics under discussion may include, among others, conceptual and associative meaning, metonymy and metaphor, 
homonymy and polysemy, context, deixis, reference, inference, anaphora, presupposition, maxims of conversation, 
conversational implicatures, politeness and speech acts, interpreting discourse, language history and change, language and 
regional variation, language and social variation, language and culture, gestures and sign languages. The lecture generally 
consists in the study of language, both as a theoretical discipline and an area of knowledge with potential practical applications, 
and is focused on a defined topic.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U03, K_U04, K_U06, K_K01, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic 
Lecture: American 
Literature and 
Culture  

30        30 2 EP B literature studies/ 
culture, religion 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Advanced analysis of issues in American literature and culture. Lectures are designed by the teaching staff and reflect their 
research and achievement. The lectures always consist in advanced and systematic analysis of selected issues in American 
literature and culture. Different,  thematically specific, lectures are offered in different educational cycles to reflect current trends 
and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different areas of study. 
Content is evaluated and periodically modified. 
They introduce students to former literary epochs, offer diachronic and synchronic description of American literature, discuss 
major periods in literary history, present  key authors, as well as major literary styles and genres.  They also cover a multiplicity of 
aspects of American culture, like mass culture, high culture, the material culture of everyday life, through examination of texts of 
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culture of all kinds, including film adaptation of fiction, music, fashion, or sport. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  K_U03, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Practical English for 
Literature Studies 

   30     30 2 E/T P literature studies 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rethorical 
strategies and stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. 
The course will provide the student with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary 
academic, cultural, social and IT resources that may be used in their research and in professional life. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U06, K_U07, K_K03, K_K05 

 Lower Module    
 Supplementary    
courses not related 
to Seminar  

   30     30 2 E/T B or P,  
as selected 
by students 

variable, as selected by 
students 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational 
knowledge and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot 
be briefly characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are 
added on top of mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the 
field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit 
value 5 ECTS to be accomplished in the course of study. Specific content shall entirely depend on the classes selected by a 
student.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Desired for the elective courses, however, they shall specifically depend on individual choices of students 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04 

 
Students  who have not been credited in Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology in 
the course of their first cycle study have to make up for this deficit in semester one and/or semester two of the second cycle study.  
Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology are available on-line. Moreover, Information 
Technology effects constitute part of the study effects of several other compulsory courses on offer.  

 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 

UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium.. 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

 
Lower Module   
Diploma Seminar  
 

  30      30 8 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation.  
Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus specific 
content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological requirements 
as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of the seminar according 
to their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources (both 
primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring academic works, 
and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Lower Module  
Specialization/ 
seminar dedicated 
courses  

   30     30 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The specialization classes supplement the diploma seminar. They cover in detail themes in which students attending the seminar are 
currently conducting research in order to write a diploma thesis, and examine original sources in this connection. They therefore deal with 
specific themes arising under their specific subject of research. The reading list will reflect the students' individual research interests. 
Besides, the classes develop IT skills like data defining, update, retrieval, and creating presentations, charts, spreadsheets, etc. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U04, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Lower Module  
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. Different  courses are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in literature and linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as they cover 
different specific areas of study. 
The seminar related courses are in the same discipline as the seminar. The courses, narrower in scope, supplement the seminar.  
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old English 
literature through computational linguistics. Students individually choose seminar related courses [8 ECTS] from the total of about 70 up 
to 90 courses taught each semester. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic 
Lecture: Applied 
Linguistics 

30        30 2 EP B linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Advanced analysis of issues in applied linguistics.  
Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced 
analysis of specific, clearly defined selected issues in applied linguistics. Different lectures are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in applied linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover 
different specific areas of study.   
However, the lectures go in two main directions including teacher training and Translation Studies. They may discuss the newest trends 
in foreign-language teaching or language acquisition, or the theory and practice of translation, from the historical as well as contemporary 
perspective. Content is evaluated and periodically modified. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_U04, K_U06, K_K01, K_K04, K_K05 

Lower Module  
Monographic 
Lecture: British 
Literature and 
Culture  

30        30 2 EP B literature 
studies/culture, 
religion 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Advanced analysis of issues in British literature and culture. Content is evaluated and periodically modified. 
 
Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced and 
systematic analysis of selected issues in British literature and culture. Different,  thematically specific, lectures are offered in different 
educational cycles to reflect current trends and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the 
lectures cover different areas of study. Content is evaluated and periodically modified. 
However, the lectures go in two main directions including British literature and British culture. They introduce students to former literary 
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epochs, offer diachronic and synchronic description of British literature, discuss major periods in literary history, present  key authors, as 
well as major literary styles and genres;  they also allow students to discern different interpretative paths that follow from different 
methodologies current in literary studies. They also cover a multiplicity of aspects of culture, like mass culture, high culture, the material 
culture of everyday life, through examination of texts of culture of all kinds, including film adaptation of fiction, music, fashion, or sport. 
The lectures familiarize students with methodologies used in cultural studies and anthropology.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U03, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Practical English 
for Literature 
Studies 

   30     30 2 E/T P literature studies 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rhetorical strategies 
and stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. The course will 
provide the student with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary academic, cultural, social and 
IT resources that may be used in their research and in professional life. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U06, K_U07, K_K03, K_K05 

Students  who have not been credited in Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology in 
the course of their first cycle study have to make up for this deficit in semester one and/or semester two of the second cycle study.  
Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology are available online. 
 Moreover, Information Technology effects constitute part of the study effects of several other compulsory courses on offer.  
 
 Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 Łączna liczba godzin zajęć: 210 
 Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu) : max. 720 
  
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

 
Advanced Module 
Diploma Seminar   

  30      30 14 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation. 
Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics.  
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied, thus specific 
content shall always depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma thesis in accordance with all formal and methodological requirements 
as well as with intellectual property rights. The basic assumption is, however, that students choose the subject of the seminar according to 
their own interests and negotiate the thesis topic with the scientific supervisor. 
In class seminar students discuss general content of their theses, get acquainted with methods of working on research sources (both 
primary and secondary) and select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring academic works, 
and familiarized with the software packages currently used in the humanities, applicable databases, etc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Advanced Module 
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old English 
literature through computational linguistics, thus diverse methods and materials are used, and different skills are required from the 
participants. Students choose one or two seminar related courses [8 ECTS] from the total of about 70 up to 90 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Advanced Module  
Supplementary 
courses not 
related to seminar 
 

   30     30 4 E/T B or P,  
as 
selected 
by 
students 

variable, as 
selected by 
students 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit value 5 
ECTS to be accomplished in the course of study and a class (30 hrs) in a foreign language other than English,  B2+ level [OGUN or from 
the list of courses taught in other units of the Department of Modern Languages and available for the students of Institute of English, like 
Francophonie and The Italian Language in Texts on Arts].  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Philosophy 30        30 4 EP B philosophy 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Selected issues in Western Philosophy, from the Middle Ages to modern times, with a focus on philosophers from the English-speaking 
countries. The lectures introduce students to major thinkers and ideas in Western philosophy in the chronological order, from ancient 
Greece until the 20th century. Ancient philosophy covers, among others: Thales, Heraclitus, Parmenides, Presocratics, Sophists, 
Socrates, Plato, Aristotle, Stoics, Sceptics, Epicureanism. Medieval philosophy: gnostics, St. Augustine, Ockham, Thomas Aquinas. 
Modern philosophy until the 19th century: Descartes, Pascal, Hobbes, Spinoza, Leibniz; the Enlightenment: Locke, Bacon, Hume, 
Rousseau, Kant; Hegel, Fichte, Schelling; Schoppenhauer, Mill, Feuerbach, Marx. Contemporary philosophy covers: psychonalysis, 
phenomenology, post-Marxist thinkers, and deconstruction. The lectures enable students to have a better grasp of modern philosophy 
and other humanities. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 

 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

 
Advanced Module 
Diploma Seminar   

  30      30 14 Proj B literature 
studies/linguistics 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Continuation of the selected diploma seminar in the area of literature studies or linguistics. Content, research methods, readings  shall 
depend on selected area and subject matter of a seminar held by a qualified researcher – as in the former semesters. 
 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U03, K_U06, K_K02, K_K05 

Advanced Module 
Seminar related 
courses  

   max.60     max.60 8 E/T B literature 
studies/linguistics 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. 
Content cannot be characterized briefly, as the courses cover several dozen areas of study ranging from, for example,  the Old English 
literature through computational linguistics, thus diverse methods and materials are used, and different skills are required from the 
participants. Students choose one or two seminar related courses [8 ECTS] from the total of about 70 up to 90 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Advanced Module  
Supplementary 
courses not 
related to Seminar 
 

   60     60 8 E/T B or P,  
as 
selected 
by 
students 

Variable, as 
selected by 
students 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study. 
Such courses shall include general university classes [OGUN], together with subjects in social sciences of a minimum credit value 5 
ECTS to be accomplished in the course of study and a class (30 hrs) in a foreign language other than English,  B2+ level [OGUN or 
from the list of courses taught in other units of the Department of Modern Languages and available for the students of Institute of English, 
like Francophonie and The Italian Language in Texts on Arts].  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,K_W03,K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

 Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 Łączna liczba godzin zajęć: 150 
 Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): max.720 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium.  
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
             W – wykład 

K – konwersatorium 
S – seminarium 
Ć – ćwiczenia 
L –  laboratorium 
Wr – warsztaty 
 Proj – projekt 
Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

                   B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

 

6.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 81% 

językoznawstwo  4% 

Inne   15% 
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7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 (poza pulą: BHP, POWI) 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 112 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 ECTS,  o ile któryś z 
przedmiotów do wyboru nie 
jest prowadzony online 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS z dziedziny nauk 
społecznych   

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

98 literaturoznawstwo 
94 językoznawstwo 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa): nauczycielska (nauczanie języka angielskiego jako obcego) 

Na kierunku studiów: filologia angielska 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma: studia niestacjonarne (wieczorowe) 

Rok studiów pierwszy lub drugi (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze zimowym dla studentów roku pierwszego lub drugiego). 

Zajęcia zrealizowane na wcześniejszym etapie studiów (st. I. st.) nie mogą być ponownie wybrane na studiach drugiego stopnia. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Bilingualism and Multilingualism 
3301-JS2910 

   30     30 8 EU lub E 

Treści programowe 

The course is meant as an introduction to the rapidly developing field of bilingualism and multilingualism 
studies. It combines four perspectives: sociolinguistic, linguistic, psycholinguistic and educational, so the 
course is divided into four main parts. 
Part 1 starts with defining the phenomena of societal bilingualism/multilingualism, a bilingual/multilingual 
speaker, and attitudes towards bilingualism/ multilingualism. 
Part 2 investigates the linguistic manifestations of bilingual/multilingual language acquisition and the 
phenomena of crosslinguistic influences. 
Part 3 dwells on the psycholinguistic issue of cross-language activation and competition in the bilingual 
mind. 



 

21 

 

Part 4 presents the educational perspective on the issues of plurilingual language teaching and 
intercultural competence. 

Crosslinguistic Influence in Second 
Language Acquisition 
3301-JS181 

   30     30 4 Proj 

Treści programowe 

The course considers the role of the first language in the process of learning a second one. Two crucial 
questions are posed: does L1 hinder or facilitate L2 learning and how its influence is manifested in the 
learner's interlanguage.The process of foreign language learning is accounted for in terms of a number of 
factors that determine transfer Language errors and their taxonomies are discussed in relation to their 
possible sources together with various accounts of interlingual processes, such as manifestations of 
transfer and constraints on the process. Crosslinguistic influence is viewed on all levels of linguistic 
description. Interlingual and intralingual processes are considered in order to provide empirical evidence 
for the influence of L1 and L2 on the learner's interlanguage and to explain their sources. Findings from 
contemporary research into crosslinguistic influence are considered in the light of language teaching. 

Foreign and Second Language 
Learner Strategies 
3301-JS2914 

   30     30 8 EP 

Treści programowe 

The course concerns Language Learner Strategies (LLS) in English as a foreign and second language. 
Participants will learn about the definitions of LLS, their different taxonomies, and the importance of 
individual differences in developing strategic learning in different language skills. Students will also learn 
about the methods in researching LLS, and will analyse and evaluate their findings. The course will also 
discuss how to develop strategic language learning in an EFL classroom. 
The course offers an applied, problem-based approach blending theory and practice and incorporating 
reading materials, case studies, research, presentations, discussions, and group work. 
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Methods and Techniques in the 
Teaching of English as a Foreign 
Language 
3301-JS190 

   30     30 4 EU 

Treści programowe 

The course offers an overview (both diachronic and synchronic) of major teaching methods and 
approaches employed in Teaching English as a Foreign language (TEFL). The course is practical; the 
readings that accompany the course are purely background in nature. The course participants are 
expected to evaluate existing exercises, produce own exercises and present them during micro-teaching 
sequences. 

Research Methods in Cross-
cultural and Intercultural 
Pragmatics 
3301-JS2904 

   30     30 8 Proj 

Treści programowe 

The course addresses study design and research methods in applied linguistics and aims at equipping 
students with the necessary knowledge to design and conduct a small-scale study. After the course 
students are able to critically analyze different studies, the data collection methods employed, and the 
analysis carried out. Additionally, the course touches upon the subject of pedagogical applicability of 
different study results. 

Monographic Lecture: Selected 
Issues in ELT Methodology 
3301-UM-W-JS1907 

30        30 2 EP 

Treści programowe 

The lectures will focus on theoretical aspects, key notions and concepts, as well as principles underlying 
various teaching approaches. The emphasis will be placed on contemporary linguistic and psychological 
developments in the area of second/foreign language acquisition and learning. The underlying aim is to 
give students an overview of theory and practice of teaching English as a foreign language. 

semestr zimowy 
 

Rok studiów pierwszy lub drugi (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze letnim dla studentów roku pierwszego lub drugiego). Zajęcia 

zrealizowane na wcześniejszym etapie studiów (st. I. st.) nie mogą być ponownie wybrane na studiach drugiego stopnia. 
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Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Current controversies in learning 
and teaching English as a foreign 
language 
3301-JS2907 

   30     30 8 E 

Treści programowe 

The course is designed for students who have already taken some ELT. The course aims at investigating 
the learning and teaching of English as a foreign language (TEFL) through the lens of scholars debating 
specific aspects of instructed TEFL. The material falls into three general areas. Area 1 (on the status of 
English) investigates the role of English(es) in today’s world, the place of pronunciation and native speaker 
norms, the status of English as a lingua franca. Area 2 (on teaching the language) investigates the 
following aspects of TEFL: corpus linguistics and the Lexical Approach, pedagogical grammar and other 
types of grammar, designing an optimal lesson plan. Area 3 (on more fundamental distinctions) looks at 
the acquisition vs. learning dichotomy, considers CEFR, evaluates S. Thorbury’s postulates of the Dogme 
approach to FL instruction. 

Enhancing Language through 
Content: an Overview of CLIL 
Practices 
3301-JS2911 

   30     30 8 T 

Treści programowe 

The aim of CLIL-based teaching is to address content without neglecting the linguistic needs of L2 
learners. CLIL teaching frequently favours lexical development (related to specific content subjects) to the 
exclusion - or marked underrepresentation - of the L2 grammatical system. The course will focus on the 
ways to redress the balance between the competences. Research results, as reported in the relevant 
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bibliographical sources, as well as the students’ own attempts at constructing CLIL-oriented teaching 
materials will be analysed to determine how best to integrate contentbased and form-focused instruction. 
The course is suitable for student-teachers, in-service teachers and anyone working with CLIL-based 
programs or wishing to enrich their language teaching/learning resources, at the time of increased 
globalization and the growing need for successful cross-national and crosscultural communication. 

Intercultural Communication in ELT 
3301-JS1905 

   30     30 4 Proj 

Treści programowe 

The aim of the course is to equip the students in the basic knowledge about intercultural communication, 
its importance in everyday life as well as in education. The course allows the students to explore and 
deepen their own intercultural awareness and prepares them to help their future pupils become 
intercultural communicators. 

Language-and-Culture Teaching in 
the Era of Globalization 
3301-JS296 

   30     30 8 E 

Treści programowe 

The aim of the course is to equip the students with the basic knowledge about language and culture in 
teaching English as a foreign language and as a lingua franca. The course allows the students to explore 
and experience the importance of teaching language and culture combined in the globalized world. 

Research methods in applied 
linguistics and SLA 
3301-JS2912 

   30     30 8 T 

Treści programowe 

The course aims at presenting the rules of a scientific investigation, beginning from formulating the 
research problem and questions, controlling variables, through the choice of research methods and 
techniques, ending with data collection, their analysis, interpretation and presentation in the form of a 
research paper or MA thesis chapter. The research path discussed here pertains to applied linguistics and 
psycholinguistic research. It shows how rigorous methodological approach leads to success in publishing 
your results or constructing a research chapter of an MA thesis. 
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Teaching English as a Foreign 
Language to Learners with Special 
Educational Needs 
3301-JS2913 

   30     30 8 EP 

Treści programowe 

The term Special Educational Needs (SEN) covers various developmental difficulties and disabilities, 
including Specific Learning Difficulties (SpLD), language disorders, developmental disorders characterised 
by impaired social interaction, and sensory impairments. 
The course concerns teaching English as a foreign language (EFL) to learners of different cognitive 
profiles. The course participants will learn about the characteristics of various SEN and about their effect 
on the development of skills in EFL. They will also learn about teaching approaches and accommodations 
as well as will design lesson plans and teaching and learning resources for learners with SEN. 
The course offers an applied, problem-based approach blending theory and practice and incorporating 
reading materials, case studies, research, presentations, discussions, and group work. 

The acquisition and teaching of 
English as a foreign language for 
academic and professional 
purposes 
3301-JS2906 

   30     30 8 Proj 

Treści programowe 

The course covers problems in teaching and learning English at the stage of preparing for one’s studies, 
during them and in future jobs. The issues presented are connected with the achievement of the highest 
level of intellectual development by adults. Their implications for teaching foreign languages are also 
discussed. Other areas covered by the course are: possibilities of developing advanced language skills 
and competences (discourse competence, sociolinguistic competence) and the benefits of this situation, 
intercultural and metalinguistic awareness, as well as concepts such as language aptitude, motivation and 
the development of learner autonomy. During the course students gain knowledge about approaches to 
teaching English for academic and professional purposes, creating programs of such courses and 
teaching materials matched with adult learner needs. 

Theoretical Insights into 
Pedagogical Grammar 
3301-JF2600 

   30     30 8 Proj 
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Treści programowe 

The course explores the relations between theoretical linguistics (generative as well as functional) and 
pedagogical grammar. New guidelines for constructing contrastive pedagogical grammars are proposed. 

Monographic Lecture: Selected 
Issues in ELT Methodology 
3301-UM-W-JS1907 

30        30 2 EP 

Treści programowe 

The lectures will focus on theoretical aspects, key notions and concepts, as well as principles underlying 
various teaching approaches. The emphasis will be placed on contemporary linguistic and psychological 
developments in the area of second/foreign language acquisition and learning. The underlying aim is to 
give students an overview of theory and practice of teaching English as a foreign language. 

Semestr letni 
 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 8 punktów ECTS  
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 60 godzin 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Załącznik nr 29 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 51%  
literaturoznawstwo językoznawstwo 49% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia angielska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia, niestacjonarne zaoczne 
Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 
 

Symbol 
efektów 
uczenia 
się dla 
programu 
studiów 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: Absolwent zna i rozumie 

K_W01 wagę, miejsce i specyfikę filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych  P7S_WG 

K_W02 

 

w stopniu zaawansowanym kluczowe metodologie i teorie, współczesne nurty i kierunki 
rozwoju badań nad literaturą, kulturą i językiem, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstu anglojęzycznego 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu zaawansowanym gramatykę, składnię, fonologię, fonetykę, morfologię, 
pragmatykę języka angielskiego i jego historię 

P7S_WG 

K_W04 niuanse płaszczyzn i procesów komunikowania się w języku angielskim, zarówno w P7S_WG 
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mowie, jak i w piśmie 

K_W05 skomplikowane uwarunkowania procesu przyswajania drugiego języka; rozumie i 
właściwie stosuje modele akwizycji języka obcego typowe dla językoznawstwa 
angielskiego 

P7S_WG 

K_W06 niuanse teorii tłumaczeń oraz złożoność procesu przekładu P7S_WG 

K_W07 zasady projektowania zaawansowanych badań filologicznych, a w szczególności 
twórczego stosowania metod i narzędzi w formułowaniu problemów badawczych oraz 
testowaniu hipotez 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o historycznym rozwoju języka, szczególnie języka angielskiego, 
oraz towarzyszącej temu procesowi semantycznej zmienności i złożoności 

P7S_WG 

K_W09 

 

w stopniu zaawansowanym złożoność i pluralizm kultur, zna oczywiste i nieoczywiste 
kody kultury determinujące kontakty międzykulturowe, zna strukturalne i instytucjonalne 
uwarunkowania kultury, zwłaszcza w kontekście krajów obszaru języka angielskiego 

P7S_WG 

K_W10 w stopniu zaawansowanym realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, 
kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego  

P7S_WG 

K_W11 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego P7S_WK 

K_W12 zasady i normy etyczne w nauce P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

 

posługiwać się zaawansowaną terminologią z zakresu językoznawstwa i 
literaturoznawstwa oraz metodologią badań właściwą dla tych dyscyplin w ramach filologii 
angielskiej 

P7S_UW 

K_U02 posługiwać się językiem angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając 
odpowiednie formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej 

P7S_UW 

K_U03 przedstawić zdobytą wiedzę w sposób logiczny i klarowny w formie pisemnej i ustnej P7S_UW 

K_U04 twórczo interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich 
wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym 

P7S_UW 

K_U05 skutecznie dobrać i zastosować wiedzę z zakresu dyscypliny dla celów komunikacyjnych, 
dydaktycznych, badawczych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U06 ocenić przydatność różnych koncepcji teoretycznych do prowadzenia zaawansowanych 
badań filologicznych i do zróżnicowanych zastosowań praktycznych 

P7S_UW 

K_U07 analizować badania, definiować je, śledzić przebieg ich realizacji, jak i prowadzić własne  
zadania badawcze; umie sformułować problem i wyznaczyć metodę 

P7S_UW 

K_U08 rozpoznać różnorodność opinii zawartych tekstach naukowych, literackich, 
publicystycznych oraz przedstawianych w dyskusjach, i twórczo wykorzystać je jako 
źródło inspiracji.  

P7S_UK 

K_U09 rozpoznawać oczywiste i wtórne symbole kultury, posługiwać się skomplikowanymi 
kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka 

P7S_UW, P7S_UK 
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angielskiego, i generalnie w interakcjach międzykulturowych 

K_U10 wyszukiwać informacje w różnych źródłach, oszacować ich przydatność, interpretować je 
pod kątem teoretycznym i praktycznym w kontekście anglistycznym 

P7S_UW 

K_U11 korzystać z nowoczesnych narzędzi technologii w ogólnym rozwoju własnym, procesie 
zdobywania wiedzy, sytuacjach profesjonalnych, takich jak analiza baz danych oraz 
badania korpusowe i statystyczne 

P7S_UW 

K_U12 współdziałać z innymi w ramach pracy zespołowej; realizować cele; potrafi inicjatywę 
własną dopasować i twórczo wykorzystać poprzez podejmowanie wiodącej roli w 
zespołach, potrafi wejść w przestrzeń dialogu międzykulturowego 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 współtworzenia środowiska społecznego; jest świadomy społecznego znaczenia swojej 
wiedzy, pracy, umiejętności; 

P7S_KK 

K_K02 definiowania kolejnych etapów rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie rolę 
kształcenia ustawicznego  

P7S_KK, P7S_UU 

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, rozumie w pełni etyczny wymiar swojej 
działalności 

P7S_KR 

K_K04 wzięcia pełnej odpowiedzialności za pracę własną, równocześnie uznając i  szanując 
pracę innych 

P7S_KR 

K_K05 uznania wagi inicjatywy indywidualnej, samodzielności oraz wkładu własnego w działania 
zespołowe 

P7S_KO 

K_K06 rozpoznania charakteru dylematów, problemów, konfliktów, i poszukiwania najlepszych 
ich rozwiązań 

P7S_KO, P7S_UO 
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K_K07 wyrażania siebie w sposób spójny, przejrzysty, logiczny i konkretny w celu efektywnego 
funkcjonowania w kontaktach z innymi 

P7S_KO 

K_K08 wykorzystania wiedzy i umiejętności w budowaniu więzi wspólnotowych P7S_KO 

K_K09 świadomego uczestnictwa we własnej kulturze narodowej, szanuje kulturowe dziedzictwo 
Europy, przejawia zrozumienie i ciekawość zróżnicowanych kultur świata, cechuje się 
tolerancją wobec inności, odnosi się z szacunkiem do odmiennych zachowań 
kulturowych, a także do odmiennych poglądów jednostkowych 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
W jednostce obowiązuje rozliczenie roczne.  

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Lower Module 
Diploma Seminar 

  28      28 8 Proj B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students choose a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics. Specific content shall depend on selected area and 
subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma dissertation in accordance with all formal and methodological 
requirements as well as with intellectual property rights. 
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied. In class seminar 
students discuss general content of their dissertations, get acquainted with methods of working on research sources (both primary and 
secondary). 
In semester one students select particular issues for their analysis. They also learn rules for writing and structuring academic works. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W12, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11,K_K03, K_K04, K_K07 
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Lower Module 
Monographic 
Lecture – Applied 
Linguistics 

28        28 8 EP B linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced analysis 
of specific, clearly defined selected issues in applied linguistics. Different lectures are offered in different educational cycles to reflect 
current trends and achievements in applied linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different 
specific areas of study.   
However, the lectures go in two main directions including teacher training and Translation Studies. They may discuss the newest trends in 
foreign-language teaching or language acquisition, or the theory and practice of translation, from the historical as well as contemporary 
perspective. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_U11, K_K01, K_K09 

Lower Module 
Lecture – British 
Literature 

21        21 4 EP B literature studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced and 
systematic analysis of selected issues in British literature. Different lectures are offered in different educational cycles to reflect current 
trends and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different areas of study.  
Content is evaluated and periodically modified. 
However, the lectures introduce students to former literary epochs and complex  historical influences on literary  works, offer diachronic 
and synchronic description of British literature, discuss major periods in literary history, present  key authors, as well as major literary 
styles and genres. The lecture also allows students to discern different interpretative paths that follow from different methodologies 
current in literary studies. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_K01, K_K09 
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Lower Module 
Seminar related 
course  

   42     42 8 E/T B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. Different  courses are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in literature and linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the courses 
cover different specific areas of study. 
The seminar related courses are in the same discipline as the seminar. The courses, narrower in scope, supplement the seminar. They 
cover in detail themes in which students are conducting research in order to write an M.A. thesis. They therefore deal with specific themes 
in the discipline of research. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U03, K_U05, K_U09, K_K02, K_K05, K_K06 

Practical English 
for Literature 
Studies 

   14     14 2 E P literature studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rhetorical strategies and 
stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. The course will provide  
students with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary academic, cultural and social resources 
that may be used in their M.A. research and in professional life. 
Even though CLIL tends to focus on writing and rhetoric, the class also aims at improving other language skills. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U02, K_U12, K_U13, K_K07, K_K08 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 133 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 520 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium.  
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Lower Module  
Diploma Seminar 
 

  28      28 8 Proj B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students continue a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics. Specific content depends on selected area and 
subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma dissertation in accordance with all formal and methodological 
requirements as well as with intellectual property rights. 
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied. In class seminar 
students discuss general content of their dissertations, get acquainted with methods of working on research sources (both primary and 
secondary). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W12, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K07 

Lower Module 
Monographic 
Lecture – 
American 
Literature  

28        28 8 EP B literature studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced and 
systematic analysis of selected issues in American Literature. Different lectures are offered in different educational cycles to reflect 
current trends and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different areas of 
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study. Content is evaluated and periodically modified. 
However, the lectures introduce students to former literary epochs and complex  historical influences on literary  works, offer diachronic 
and synchronic description of American  literature from the earliest forms of writing in America to the most important recent literary 
phenomena. The following issues constitute the thematic core of the lectures: Native American oral tradition, Puritanism, the 
Enlightenment, transcendentalism, nineteenth-century prose, nineteenth-century poetry, realism, naturalism, modernist prose, modernist 
poetry, post-war fiction, post-war poetry, drama, postmodernism, ethnic writing. The lecture presents also different methodologies 
current in literary studies. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_K01, K_K09 

Lower Module 
Lecture – Applied 
Linguistics 

21        21 4 EP B linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced 
analysis of selected issues in applied linguistics. Different lectures are offered in different educational cycles to reflect current trends and 
achievements in applied linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different areas of study.   
The lectures go in two main directions including teacher training and Translation Studies. They may discuss the newest trends in foreign-
language teaching or language acquisition, or the theory and practice of translation, from the historical as well as contemporary 
perspective. 
This is a survey lecture taking a more general approach to issues in applied linguistics. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_U11, K_K01, K_K09 

Lower Module 
Seminar related 
course 

   21     21 4 E/T B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. Different  courses are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in literature and linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the courses 
cover a wide range of specific areas of study. 
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The seminar related courses are in the same discipline as the seminar. The courses, narrower in scope, supplement the seminar. They 
cover in detail themes in which students are conducting research in order to write an M.A. thesis. They therefore deal with specific 
themes in the discipline of research. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U03, K_U05, K_U09, K_K02, K_K05, K_K06 

Practical English 
for Literature 
Studies 

   14     14 2 E P literature studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Content-language integrated learning for academic purposes. 
Students  read and analyse a variety of academic articles, as well as literary or journalistic texts, focusing on their rhetorical strategies 
and stylistic features. Students learn to use the texts they read in their own research and to respond to them critically. The course will 
provide the student with the knowledge of available research tools and present a variety of contemporary academic, cultural and social 
resources that may be used in their M.A. research and in professional life. 
Even though CLIL tends to focus on writing and rhetoric, the class aims at improving all language skills .For example, students develop 
persuasion techniques, discuss problems of translation at the level of text, e.g. cohesion and coherence, the functioning of grammar  and 
lexis; also students study presentation techniques and practise speaking in public or extend their vocabulary. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U02, K_U12, K_U13, K_K07, K_K08 

General University 
Course OGUN 

   min. 21     min.21 4 T variable variable 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

Desired for the elective courses, however, they will depend on specific students’ choices 
K_W11, K_W12, K_U05, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02,K_05, K_K06, K_K07 
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studiów 

 
Students  who have not been credited in Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology in 
the course of their first cycle study have to make up for this deficit in semester one and/or semester two of the second cycle study.  
Occupational Safety and Care, Protection of Intellectual Property and Information Technology are available on-line. Moreover, Information 
Technology effects constitute part of the study effects of several other compulsory courses on offer.  
 

. 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 133 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 520 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Upper Module  
Diploma Seminar 
 

  28      28 11 Proj B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students continue a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics. Specific content depends on selected area and 
subject matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma dissertation in accordance with all formal and methodological 
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requirements as well as with intellectual property rights. 
The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - theoretical or applied. In class seminar 
students discuss general content of their dissertations, get acquainted with methods of working on research sources (both primary and 
secondary). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W12, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K07 

Upper Module 
Monographic 
Lecture – British 
Literature and 
Culture 

28        28 8 EP B literature studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced and 
systematic analysis of selected issues in British literature and culture. Different,  thematically specific, lectures are offered in different 
educational cycles to reflect current trends and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the 
lectures cover different areas of study. Content is evaluated and periodically modified. 
However, the lectures go in two main directions including British literature and British culture. They introduce students to former literary 
epochs, offer diachronic and synchronic description of British literature, discuss major periods in literary history, present  key authors, as 
well as major literary styles and genres.  They also cover a multiplicity of aspects of culture, like mass culture, high culture, the material 
culture of everyday life, through examination of texts of culture of all kinds, including film adaptation of fiction, music, fashion, or sport. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_K01, K_K09 

Upper Module 
Lecture – 
Theoretical 
Linguistics 

21        21 4 EP B linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced 
analysis of selected issues in theoretical linguistics. Different lectures are offered in different educational cycles to reflect current trends 
and achievements in theoretical linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover different areas of 
study.   
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The topics under discussion may include, among others, conceptual and associative meaning, metonymy and metaphor, homonymy and 
polysemy, context, deixis, reference, inference, anaphora, presupposition, maxims of conversation, conversational implicatures, 
politeness and speech acts, interpreting discourse, language history and change, language and regional variation, language and social 
variation, language and culture, gestures and sign languages. The lecture generally consists in the study of language, both as a 
theoretical discipline and an area of knowledge with potential practical applications. 
This is a survey lecture taking a more general approach to issues In theoretical linguistics. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_U11, K_K01, K_K09 

Upper Module 
Seminar related 
course 

   21     21 4 E/T B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Depending on the choice of the diploma seminar, students select advanced courses from a set offered for a given didactic cycle in the 
scopes of literature and culture, or linguistics. Courses are designed by the teaching staff and reflect their research and achievements  in 
the above mentioned areas. Sets of courses are monitored and modified. Different  courses are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in literature and linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the courses 
cover different specific areas of study. 
The seminar related courses are in the same discipline as the seminar. The courses, narrower in scope, supplement the seminar. They 
cover in detail themes in which students are conducting research in order to write an M.A. thesis. They therefore deal with specific 
themes in the discipline of research. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U03, K_U05, K_U09, K_K02, K_K05, K_K06 

Foreign language 
B2+ 

   30     30 min. 1 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students choose one from 1/ the  General University Courses OGUN  taught in a foreign language other than English, or 2/ those taught 
by other Institutes of the Dpt. of Modern Languages, like Francophonie, or Italian Language in the Texts on Arts, accessible for the 
students of the English Studies. 
A course, 30 hrs, in a foreign language other than English,  B2+ level.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U12, K_K01, K_K02 

General University 
Course OGUN 

   min.21     min.21 2 T variable variable 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students register for the courses outside of their chosen area of study. The classes expose students to a range of educational knowledge 
and methods, provide them with opportunities to enrich their current interests and cultivate new ones. Content cannot be briefly 
characterized because students themselves choose their electives from the University catalogue and such courses are added on top of 
mandatory major courses with the intent to broaden knowledge and develop skills beyond what is required in the field of study.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Desired for the elective courses, however, they will depend on specific students’ choices 
K_W11, K_W12, K_U05, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02,K_05, K_K06, K_K07 
 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: min.149 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min.520 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Upper Module 
Diploma Seminar 

  28      28 13 Proj B literature 
studies/linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students continue a diploma seminar in the scope of literature studies or linguistics. Specific content depends on selected area and subject 
matter of a seminar held by a qualified researcher.  
The seminar’s goal is to prepare each student for writing a diploma dissertation in accordance with all formal and methodological requirements 
as well as with intellectual property rights. The seminars are offered for literature and cultures, both British and American, and linguistics - 
theoretical or applied. In class seminar students discuss general content of their dissertations, get acquainted with methods of working on 
research sources (both primary and secondary). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W12, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K07 

Upper Module 
Monographic 
Lecture – 
Theoretical 
Linguistics 

28        28 8 EP B linguistcs 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced 
analysis of selected issues in theoretical linguistics. Different, thematically specific lectures are offered in different educational cycles to 
reflect current trends and achievements in theoretical linguistics, therefore content cannot be characterized briefly, as the lectures cover 
different areas of study.   
The specific topics under discussion may include, among others, conceptual and associative meaning, metonymy and metaphor, 
homonymy and polysemy, context, deixis, reference, inference, anaphora, presupposition, maxims of conversation, conversational 
implicatures, politeness and speech acts, interpreting discourse, language history and change, language and regional variation, 
language and social variation, language and culture, gestures and sign languages. The lecture generally consists in the study of 
language, both as a theoretical discipline and an area of knowledge with potential practical applications, and is focused on a defined 
topic. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_U11, K_K01, K_K09 

Upper Module 
Lecture – American 
Literature and 

21        21 4 EP B literature studies 
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Culture 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lectures are designed by the teaching staff and reflect their research and achievement. The lectures always consist in advanced and 
systematic analysis of selected issues in American literature and culture. Different,  thematically specific, lectures are offered in different 
educational cycles to reflect current trends and achievements in the area, therefore content cannot be characterized briefly, as the 
lectures cover different areas of study. Content is evaluated and periodically modified. 
However, the lectures go in two main directions including American literature and American Culture. They introduce students to former 
literary epochs, offer diachronic and synchronic description of American literature, discuss major periods in literary history, present  key 
authors, as well as major literary styles and genres.  They also cover a multiplicity of aspects of culture, like mass culture, high culture, 
the material culture of everyday life, through examination of texts of culture of all kinds, including film adaptation of fiction, music, 
fashion, or sport. 
This is a survey lecture taking a more general approach to issues in American literature and culture.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03/K_W05/K_W06/K_W08/K_W09/K_W10, K_U01, K_U04, K_U08, K_K01, K_K09 

Social Aspects of 
the English 
Language 
Teaching 
Profession: a 
Psycho-
Pedagogical 
Perspective 

   28     28 5 E  Social studies 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The class series is designed by the teaching staff and reflects their research interests and achievement. The class series encompasses 
two main domains of the teaching profession: pedagogy, including the didactics of foreign language instruction, and psychology, 
including social processes occurring in a classroom population. The topics will include but not be limited to: motivational processes, 
reward- and feedback-systems, scaffolding and learned helplessness, autonomy (learner autonomy and teacher autonomy) and self-
regulation, professional development and occupational burnt-out. 
The course – based on the reflective method of teacher-training – requires the learners to produce a number of reflective mini-essays at 
specific points in time during the semester and produce a final term paper as the principle course requirement. Since the course is 
offered to graduate students of extramural studies (st. II st.niestacjonarne zaoczne), the course is realized in a distance learning mode, 
employing a University of Warsaw e-learning platform. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
Łączna liczba godzin zajęć: 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 520 
UWAGA: Osiągane efekty są związane z wyborem dyscypliny, w której osadzone jest seminarium. 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 74% 
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językoznawstwo 20% 

inne    6% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 (poza pulą: BHP, POWI) 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Niestacjonarne zaoczne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 61 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 ECTS,  o ile któryś z 
przedmiotów niekierunkowych 
do wyboru  nie jest 
prowadzony online 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS – nauki społeczne 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

85 literaturoznawstwo 
85 językoznawstwo 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa): nauczycielska (nauczanie języka angielskiego jako obcego) 
Na kierunku studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma: studia niestacjonarne zaoczne 
Rok studiów pierwszy (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze zimowym dla studentów roku pierwszego) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Basic Concepts for FL Learning 
3301-ZJS182    21     21 4 E 

Treści programowe 

This course provides an introduction to the main theories of language acquisition and concepts associated 
with this process. Most theories are already well established in science, while others are in a state of 
evolution in the light of new evidence provided by scientists. The course enables you to review the most 
important discoveries and research. It explains the key differences and similarities between the processes 
of language acquisition first and second. The course covers a wide range of issues signaled in the title. It 
represents the views of the nature of language, the processes of their learning; attention is paid to external 
factors that determine the success or failure at school. Individual factors are discussed in relation to the 
differences between the students and the influence that they have on learning outcomes. Particular 
attention is paid to strategies for language learning. 
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Coursebook Evaluation 
3301-ZJS1901    21     21 8 EU 

Treści programowe 

The aim of the course is to give students, pre-service teachers, necessary theoretical background and 
practical skill for coursebook evaluation (material selection, adaptation and design). The course comprises 
three main parts; the first two provide a brief covering of background areas; the third offers the students 
ample opportunities of gaining hands-on experience in coursebook evaluation. 

semestr zimowy 
 
Rok studiów pierwszy (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze letnim dla studentów roku pierwszego) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Selected Issues in ELT 
Methodology 
3301-ZJSW002 

21        21 4 E 

Treści programowe 

The lectures will focus on theoretical aspects, key notions and concepts, as well as principles underlying 
various teaching approaches. The emphasis will be placed on contemporary linguistic and psychological 
developments in the area of second/foreign language acquisition and learning. The underlying aim is to 
give students an overview of theory and practice of teaching English as a foreign language. 
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Semestr letni 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 12 punktów ECTS  
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 42 godzin (oraz praca własna 
studenta) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa): nauczycielska (nauczanie języka angielskiego jako obcego) 
Na kierunku studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma: studia niestacjonarne zaoczne 
Rok studiów pierwszy (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze zimowym dla studentów roku pierwszego) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Basic Concepts for FL Learning 
3301-ZJS182    21     21 4 E 

Treści programowe 

This course provides an introduction to the main theories of language acquisition and concepts associated 
with this process. Most theories are already well established in science, while others are in a state of 
evolution in the light of new evidence provided by scientists. The course enables you to review the most 
important discoveries and research. It explains the key differences and similarities between the processes 
of language acquisition first and second. The course covers a wide range of issues signaled in the title. It 
represents the views of the nature of language, the processes of their learning; attention is paid to external 
factors that determine the success or failure at school. Individual factors are discussed in relation to the 
differences between the students and the influence that they have on learning outcomes. Particular 
attention is paid to strategies for language learning. 
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Coursebook Evaluation 
3301-ZJS1901    21     21 8 EU 

Treści programowe 

The aim of the course is to give students, pre-service teachers, necessary theoretical background and 
practical skill for coursebook evaluation (material selection, adaptation and design). The course comprises 
three main parts; the first two provide a brief covering of background areas; the third offers the students 
ample opportunities of gaining hands-on experience in coursebook evaluation. 

semestr zimowy 
 
Rok studiów pierwszy (zajęcia do wyboru; oferowane w semestrze letnim dla studentów roku pierwszego) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne    

Selected Issues in ELT 
Methodology 
3301-ZJSW002 

21        21 4 E 

Treści programowe 

The lectures will focus on theoretical aspects, key notions and concepts, as well as principles underlying 
various teaching approaches. The emphasis will be placed on contemporary linguistic and psychological 
developments in the area of second/foreign language acquisition and learning. The underlying aim is to 
give students an overview of theory and practice of teaching English as a foreign language. 
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Semestr letni 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 12 punktów ECTS  
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: obowiązek zrealizowania 42 godzin (oraz praca własna 
studenta) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Załącznik nr 30 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 53% językoznawstwo 

 literaturoznawstwo 47%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie filologii w relacji do innych nauk 
humanistycznych oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filologii 
bałtyckiej 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 w pogłębionym stopniu powiązania filologii bałtyckiej z innymi dziedzinami 
nauki i dyscyplinami humanistycznymi 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W03 w pogłębionym stopniu zależności między głównymi subdyscyplinami filologii 
bałtyckiej, ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych jej 
obszarach, zgodnie ze specjalizacją 

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu strukturę współczesnych języków bałtyckich, zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego 
Systemu Kształcenia Językowego (C2 dla języka litewskiego i C1 dla języka 
łotewskiego) 

P7S_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języków bałtyckich oraz ma 
świadomość ich zmienności historycznej 

P7S_WG 

K_W06 w poszerzonym zakresie terminologię, teorie i metodologie badań właściwe 
dla językoznawstwa 

P7S_WG 
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K_W07 w poszerzonym zakresie terminologię, teorie i metodologie badań właściwe dla 
literaturoznawstwa 

P7S_WG 

K_W08 w pogłębionym stopniu metody badawcze właściwe dla językoznawstwa 
diachronicznego i synchronicznego 

P7S_WG 

K_W09 w pogłębionym stopniu metody badawcze właściwe dla historii literatury i teorii 
literatury 

P7S_WG 

K_W10 w poszerzonym zakresie terminologię językoznawczą w języku polskim  
i w językach bałtyckich  

P7S_WG 

K_W11 w poszerzonym zakresie terminologię literaturoznawczą w języku polskim  
i w językach bałtyckich  

P7S_WG 

K_W12 zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania  
i problematyzowania właściwe dla teorii i szkół badawczych w zakresie 
językoznawstwa  

P7S_WG 

K_W13 zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania  
i problematyzowania właściwe dla teorii i szkół badawczych w zakresie 
literaturoznawstwa 

P7S_WG 

K_W14 w pogłębionym stopniu tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatur 
litewskiej i łotewskiej oraz dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego  
w obrębie obu tych literatur 

P7S_WG 

K_W15 w pogłębiony sposób wpływ dzieł literackich na dzieje kultur bałtyckich P7S_WG, P7S_WK 

K_W16 w poszerzonym zakresie teorię oraz zasady dotyczące praktyki przekładu  
z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie 

P7S_WG 

K_W17 w pogłębionym stopniu rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury P7S_WG, P7S_WK 

K_W18 w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia dotyczące kultury Litwy i Łotwy P7S_WG 

K_W19 w pogłębionym stopniu rolę instytucji kultury we współczesnym życiu 
kulturalnym Litwy i Łotwy 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W20 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej  
i prawa autorskiego 

P7S_WK 

K_W21 narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii P7S_WG 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje 
ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 posługiwać się językiem litewskim na poziomie C2 oraz językiem łotewskim na 
poziomie C1, zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych poziomów przez 
Europejski System Kształcenia Językowego 

P7S_UK 
 

K_U03 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się 
wskazówkami opiekuna naukowego, oraz podejmować działania zmierzające 
do rozwijania zdolności niezbędnych do kierowania przyszłą karierą zawodową 

P7S_UU, P7S_UO 

K_U04 integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz stosować ją w 
sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UK 

K_U05 czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst 
historyczny i kulturowy, a także teksty o charakterze naukowym w językach 
kierunkowych 

P7S_UW, P7S_UU 

K_U06 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych zjawisk 
językowych, stosując oryginalne podejścia, nowe osiągnięcia humanistyki,  
w celu określenia ich znaczenia oraz oddziaływania społecznego 

P7S_UW 

K_U07 przeprowadzić interpretację i analizę krytyczną wybranych zjawisk literackich 
stosując oryginalne podejścia, nowe osiągnięcia humanistyki, w celu 
określenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U08 w zaawansowanym stopniu przeprowadzić analizę prac innych autorów, 
syntezę różnych idei i poglądów, dokonać doboru metod, opracowania  
i prezentacji wyników, pozwalających na oryginalne ujęcie wybranego 
zagadnienia z zakresu nauk filologicznych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U09 merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 
podsumowania  

P7S_UW, P7S_UK 
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K_U10 przeprowadzić interpretację i analizę krytyczną wybranych współczesnych 
zjawisk kulturalnych z obszaru Litwy i Łotwy w celu określenia ich znaczenia  
w procesie historyczno-kulturowym  

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 dokonać przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski  
i odwrotnie, w oparciu o wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie studiowanej dyscypliny filologicznej i innych 
pokrewnych dyscyplin humanistycznych oraz niespecjalistami w językach 
kierunkowych, a także popularyzować wiedzę o krajach bałtyckich i ich 
kulturze    

P7S_UW, P7S_UK 

K_U13 przygotowywać, w sposób profesjonalny, wystąpienia ustne w języku polskim 
oraz w językach bałtyckich zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomów kształcenia, z zakresu języka, literatury, historii, kultury Litwy  
i Łotwy 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U14 przygotowywać, w sposób profesjonalny, opracowania pisemne w języku 
polskim oraz w językach bałtyckich, dotyczące zagadnień szczegółowych  
z zakresu języka, literatury, historii, kultury Litwy i Łotwy 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U15 prowadzić na poziomie rozszerzonym pracę badawczą pod kierunkiem 
opiekuna naukowego 

P7S_UW, P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w przyszłej karierze zawodowej, będąc 
głęboko świadomym potrzeby ciągłego dokształcania się 

P7S_KK 

K_K02 współpracy w grupie, angażowania się w działania zbiorowe i podejmowania 
wyzwań 

P7S_KO 

K_K03 ustalania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania  

P7S_KK, P7S_KO 

K_K04 zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K05 postępowania zgodnie z zasadami uczciwości naukowej oraz rzetelności  
i uczciwości w sytuacji prowadzenia sporów naukowych i ideowych w grupie 

P7S_KR 
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K_K06 zaangażowanego uczestnictwa w imprezach kulturalnych poświęconych 
popularyzacji kultury Litwy i Łotwy 

P7S_KO 

K_K07 właściwej oceny znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa 
kulturowego oraz podjęcia działań na rzecz jego zachowania 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K08 uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi 
społecznych 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K09 podjęcia w sposób odpowiedzialny przyszłej pracy, włączenia się w dialog 
społeczny, porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego  

P7S_KO, P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA 
  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
  

 

 

3. Specjalności na kierunku studiów: [nie dotyczy]
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
litewskiego 

    
60 

     
60 

 
4 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem litewskim na poziomie B2/B2+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C1+ według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
litewskie 1 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
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specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 

Nauka języka 
łotewskiego 

  
 

  
60 

     
60 

 
4 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem łotewskim na poziomie A2/B1. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie B2+ według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
łotewskie 1 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 

Historia języków 
bałtyckich 

 
 

 
30 

       
30 

 
4 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Celem kursu jest przedstawienie historii języków bałtyckich. W trakcie zajęć zostanie omówiona zewnętrzna historia tych języków (z 
uwzględnieniem przede wszystkim procesów kulturowych i zjawisk polityczno-społecznych, które warunkowały swoisty rozwój języków 
bałtyckich); w pewnym zakresie zostaną wprowadzone także elementy gramatyki historycznej i porównawczej języka litewskiego i 
łotewskiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W02, K_W05, K_W08, K_U01 

Historia literatury 
łotewskiej 

 
 

   
30 

     
30 

 
3 

 
AK, PR, EU 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią literatury łotewskiej od momentu jej narodzin po czasy najnowsze. Każde ze spotkań 
poświęcone jest omówieniu jednej postaci, tekstu, zagadnienia bądź też zjawiska, które w istotny sposób wpłynęły nie tylko na 
ostateczny kształt literatury, ale na kulturę łotewską w ogóle.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W09, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U05, K_U07, K_U14, K_K07 
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Konwersatorium 
monograficzne 
językoznawcze 1 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

  
30 

  
 

     
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych w czasie studiów oraz motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12 

Konwersatorium 
monograficzne 
literaturoznawcze 1 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

  
30 

  
 

     
30 

 
5 

 
AK, K, PR 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym w literaturoznawstwie. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych w czasie studiów oraz motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12  
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Seminarium 
magisterskie 
językoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
3 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy 
zdobytej na innych zajęciach językoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa, 
przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Uczestnicy 
zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z zakresu objętego 
tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. Poznają także 
narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 
literaturoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
3 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy 
zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie*** 
(do wyboru, spoza 
kierunku studiów) 

        
 

 
 

 
2 

 
 

 
– 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
(plus co najmniej 30 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich, które mogą być zrealizowane w pierwszym bądź drugim semestrze) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
litewskiego 

    
60 

     
60 

 
4 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem litewskim na poziomie B2/B2+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C1+ według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
litewskie 1 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 

Nauka języka 
łotewskiego 

  
 

  
60 

     
60 

 
4 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem łotewskim na poziomie A2/B1. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie B2+ według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
łotewskie 1 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 
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Historia literatury 
łotewskiej 

 
 

   
30 

     
30 

 
3 

 
AK, PR, EU 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią literatury łotewskiej od momentu jej narodzin po czasy najnowsze. Każde ze spotkań 
poświęcone jest omówieniu jednej postaci, tekstu, zagadnienia bądź też zjawiska, które w istotny sposób wpłynęły nie tylko na 
ostateczny kształt literatury, ale na kulturę łotewską w ogóle.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W09, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U05, K_U07, K_U14, K_K07 
 

Proseminarium 
specjalizacyjne 
językoznawcze 1 
(przedmiot  
do wyboru)** 

    
30 

     
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Proseminarium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych w czasie studiów, motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa oraz przygotowanie do napisania pracy dyplomowej. 
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12 
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Proseminarium 
specjalizacyjne 
literaturoznawcze 1 
(przedmiot  
do wyboru)** 

    
30 

     
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Proseminarium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym w literaturoznawstwie. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych w czasie studiów, motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa oraz przygotowanie do napisania pracy dyplomowej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U12 

Seminarium 
magisterskie 
językoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
7 

 
R, PR_LIC 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy 
zdobytej na innych zajęciach językoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa, 
przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Uczestnicy 
zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z zakresu objętego 
tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. Poznają także 
narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 
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Seminarium 
magisterskie 
literaturoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
7 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy 
zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie*** 
(do wyboru, spoza 
kierunku studiów) 

        
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
(plus co najmniej 30 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich, które mogą być zrealizowane w pierwszym bądź drugim semestrze) 

 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
litewskiego 

    
30 

     
30 

 
3 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem litewskim na poziomie C1+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C2 według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 
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Translatorium 
litewskie 2 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 
 

Nauka języka 
łotewskiego 

  
 

  
60 

     
60 

 
5 

 
AK, T, K, EP, EU 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem łotewskim na poziomie B2+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C1 według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
łotewskie 2 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09 
 

Wybrane 
zagadnienia kultury 
krajów bałtyckich 

 
 

 
30 

  
 

     
30 

 
3 

 
AK, K, PR, Proj 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot obejmuje szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury i tradycji kulturowych Litwy i Łotwy. Przedstawia główne 
nurty ewolucji litewskiej i łotewskiej kultury narodowej na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem związków 
współczesnej sztuki krajów bałtyckich ze sztuką europejską. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W18, K_W19, K_U04, K_U07, K_U10, K_K06, K_K07, K_08, K_K09 

Konwersatorium 
monograficzne 
językoznawcze 2 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

  
30 

       
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych w czasie studiów oraz motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12 

Konwersatorium 
monograficzne 
literaturoznawcze 2 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

  
30 

  
 

     
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym w literaturoznawstwie. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych w czasie studiów oraz motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12 

Seminarium 
magisterskie 
językoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
6 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania 
wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
językoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 
literaturoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
6 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania 
wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 
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Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(do wyboru, spoza 
kierunku studiów) 

        
 

 
min. 30 

 
3 

 
 

 
 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
(plus co najmniej 30 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
litewskiego 

    
60 

     
60 

 
5 

 
AK, T, K, EU, EP 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem litewskim na poziomie C1+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C2 według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
litewskie 2 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

Nauka języka 
łotewskiego 

  
 

  
30 

     
30 

 
3 

 
AK, T, K, EP, EU 

 
 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posługujących się językiem łotewskim na poziomie B2+. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy 
osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych (percepcji, produkcji, interakcji i mediacji) na poziomie C1 według skali 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W04, K_W10, K_W11, K_U02, K_U12, K_K01, K_K09 

Translatorium 
łotewskie 2 

 
 

   
30 

     
30 

 
2,5 

 
AK, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji 
tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz 
kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów 
specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów 
translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Wybrane 
zagadnienia kultury 
krajów bałtyckich 

 
 

 
30 

  
 

     
30 

 
3 

 
AK, K, PR, Proj 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot obejmuje szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury i tradycji kulturowych Litwy i Łotwy. Przedstawia główne 
nurty ewolucji litewskiej i łotewskiej kultury narodowej na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem związków 
współczesnej sztuki krajów bałtyckich ze sztuką europejską. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W18, K_W19, K_U04, K_U07, K_U10, K_K06, K_K07, K_08, K_K09 

Proseminarium 
specjalizacyjne 
językoznawcze 2 
(przedmiot  
do wyboru)** 

  
30 

       
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Proseminarium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych w czasie studiów, motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa oraz przygotowanie do napisania pracy dyplomowej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12 

Proseminarium 
specjalizacyjne 
literaturoznawcze 2 

  
30 

  
 

     
30 

 
5 

 
AK, T, PR 

 
B 

 
literaturoznawstwo 
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(przedmiot  
do wyboru)** 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Proseminarium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć 
zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym w literaturoznawstwie. Jego celem jest poszerzenie  
i pogłębienie wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych w czasie studiów, motywowanie studenta do prowadzenia 
samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa oraz przygotowanie do napisania pracy dyplomowej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U12 

Seminarium 
magisterskie 
językoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
9 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania 
wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
językoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 
literaturoznawcze 
(przedmiot 
specjalizacyjny,  
do wyboru)** 

   
30 

     
 

 
30 

 
9 

 
AK, R, PR_MAG 

 
B 

 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania 
wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu 
literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań 
naukowych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z 
zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. 
Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych. 
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W20, K_W21, K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1110 
 
 
* w przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu  
 
** studenci w ramach studiów bałtystycznych mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą 

*** przedmiot może być realizowany w semestrze pierwszym bądź drugim; ma przypisaną wartość ECTS bez ściśle określonej liczby godzin (min. 30) 
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OBJAŚNIENIA 

 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
 
 
– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– R – referat 

– K – kolokwium 

– AK – aktywność na zajęciach 

– PR – praca roczna/semestralna 

– PR_MAG – praca magisterska 
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5. Semestr dla specjalności: [nie dotyczy] 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Językoznawstwo 89%  

 Literaturoznawstwo 11%* 

 
* Wyliczenie dotyczy specjalizacji językoznawczej jako powiązanej z dyscypliną wiodącą; dla studentów specjalizacji literaturoznawczej ta proporcja 
wynosi: literaturoznawstwo 50%, językoznawstwo 50%.  

 
7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 52 ECTS (43%)* 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 38 ECTS** 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

minimum 5 ECTS 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) – 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

81 ECTS (67%) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych – 
 
 
* Przedmioty podlegające wyborowi przez studenta to: konwersatoria specjalizacyjne (10 ECTS), proseminaria specjalizacyjne (10 ECTS), seminaria 
magisterskie (25 ECTS) oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie (7 ECTS). 

** Niektóre przedmioty ogólnouniwersyteckie studenci mogą realizować w formie zajęć internetowych. 
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Załącznik nr 31 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 69% Tak 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 31% Nie 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
językoznawczych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W02 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
literaturoznawczych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W03 w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą, także z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W04 w pogłębionym stopniu terminologię literaturoznawczą, także z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

P7S_WG Zakres i głębia 

K2_W05 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, 
kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów  

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W06 w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historyczno-
kulturowych na jego rozwój 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W07 w pogłębionym stopniu właściwe różnym szkołom badawczym zasady interpretacji 
wytworów kultury 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W08 w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań językoznawczych  
i najważniejsze współczesne problemy oraz wyzwania 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W09 w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań literaturoznawczych  
i najważniejsze współczesne nurty 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K2_W10 w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki 
transferu międzyjęzykowego 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W11 w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia  
oraz wyzwania 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K2_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności 
prawa autorskiego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje  
z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych,  
w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U02 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać 
innowacyjne metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne, oraz opracowywać i prezentować wyniki, także  
w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U03 dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, oraz zaproponować inne obszary ich 
zastosowań 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U04 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa, dobierać 
innowacyjne metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki, 
także w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U05 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi  
z zakresu językoznawstwa 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U06 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi  
z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U07 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji  
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U08 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla literaturoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji  
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 
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K2_U09 rozpoznać różne rodzaje wytworów literatury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę 
i interpretację w szerokim kontekście z wykorzystaniem innowacyjnych metod 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U10 rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową  P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U11 rozpoznać związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami oraz wskazać implikacje 
praktyczne 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K2_U12 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych  
w wybranym języku obcym 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U13 przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku 
obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U14 przygotować wystąpienia ustne w języku obcym dotyczące zagadnień szczegółowych 
z wykorzystaniem różnych źródeł, także w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 

K2_U15 posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także  
w ramach komunikacji specjalistycznej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K2_U16 kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i praca 
zespołowa 

K2_U17 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  
oraz ukierunkować innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK Oceny – krytyczne podejście 

K2_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów 

P7S_KK Oceny – krytyczne podejście 

K2_K03 określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie zadania  
w zakresie zobowiązań społecznych 

P7S_KO Odpowiedzialność 

K2_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem 
tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych 

P7S_KR Rola zawodowa 

K2_K05 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając  
w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO Odpowiedzialność 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesna 
literatura 
białoruska I 

 2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z literaturą białoruskojęzyczną od 90. XX wieku aż do dnia dzisiejszego,  
jej podstawowymi kierunkami i tendencjami rozwoju. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji literackiej na Białorusi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09; K2_W12 
K2_U04; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U12; K2_U15; K2_U17 
K2_K01; K2_K02 

Teoria literatury 

 2       30 3 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień ogólnoteoretycznych z zakresu teorii literatury, dotyczących wyznaczników literatury, budowy i 
sposobu istnienia dzieła literackiego, kompozycji dzieła w stopniu przekraczającym zakres poetyki. Ich zadaniem jest ukształtowanie 
umiejętności myślenia teoretycznego oraz prezentacja różnorodnych stanowisk teoretycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09 
K2_U04; K2_U06; K2_U08  
K2_K01; K2_K02 
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Ograniczenia w 
procesie 
tłumaczenia 

 2       30 3 PR B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia mają na celu omówienie wybranych przykładów działalności tłumaczeniowej (m.in. tłumaczeń audiowizualnych, tłumaczeń poezji, 
tłumaczeń poświadczonych, tłumaczeń specjalistycznych) z punktu widzenia czynników oraz ograniczeń występujących w procesie 
przygotowania przekładu. Punktem wyjścia do analizy jest omówienie modelu potencjalnych ograniczeń, z którymi tłumacz może mieć  
do czynienia. Zajęcia prowadzone w języku angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W10; K2_W11  
K2_U02; K2_U05; K2_U07; K2_U10; K2_U11; K2_U15; K2_U16  
K2_K02; K2_K04 

Wstęp do retoryki 
 2       30 3 EP  B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami retoryki, w tym retoryki wizualnej, oraz wykorzystanie 
tego instrumentarium do analizy wybranych dokumentów białoruskiego dyskursu publicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W05; K2_W10; K2_W11 
K2_U02; K2_U07; K2_U10; K2_U11 
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04 

Nauka języka 
białoruskiego I 

   6     90 6 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności komunikowania się studentów w języku białoruskim na poziomie zaawansowanym C1 (zgodnie 
z ramami ESOKJ). Główny nacisk kładziony jest na biegłość wypowiedzi (pisemnej i ustnej), szybkiej i kompetentnej reakcji  
na zasłyszane informacje oraz doskonalenie umiejętności poprawnego pisania złożonych tekstów problemowych w oparciu o teksty 
współczesne zawierające żargonizmy, zapożyczenia, wyrazy potoczne itp. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Język białoruski w 
biznesie 

   2     30 2 T   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w sferze ekonomicznej i biznesowej 
oraz rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01;K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego I 

   4     60 4 EU   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2+. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych na język polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy I 

 

2       30 2 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W08; K2_W10 
K2_U02; K2_U03; K2_U05; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04; K2_K05 

Seminarium 
magisterskie I 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 2 zaliczenie B 
 

językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W pierwszym 
semestrze studenci zapoznają się z głównymi kierunkami badawczymi w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa, literaturą 
przedmiotu oraz metodologią badań. Biorą udział w debatach oraz dyskusjach dotyczących wybranych zagadnień, co pozwala poznać ich 
zainteresowania badawcze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U15; 
K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 2    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
I (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B1/B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [33] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 [450] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesna 
literatura 
białoruska II 

 2       30 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z literaturą białoruskojęzyczną od lat 90. XX wieku aż do dnia dzisiejszego,  
jej podstawowymi kierunkami i tendencjami rozwoju. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji literackiej na Białorusi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09; K2_W12 
K2_U04; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U12; K2_U15; K2_U17 
K2_K01; K2_K02 

Wstęp do 
etnolingwistyki 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest wskazanie istotnych związków języka z kulturą danej społeczności językowej. Na podstawie analizy tekstów polsko-  
i obcojęzycznych studenci maja możliwość zrozumienia, w jaki sposób i w jakim stopniu język może stanowić źródło wiedzy kulturowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W08  
K2_U05; K2_U07; K2_U15; K2_U16  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 
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Polsko-białoruska 
gramatyka 
konfrontatywna  

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Przedmiot zakłada przedstawienie typologii lingwistycznej języków wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw 
i różnic w budowie gramatycznej języka polskiego i białoruskiego. W trakcie realizacji kursu zostaną omówione wszystkie poziomy obu 
porównywanych języków w aspekcie synchronicznym, z elementami aspektu diachronicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W 03; K2_W05; K2_W06; K2_W08  
K2_U05; K2_U07; K2_U15; K2_U16  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 

Nauka języka 
białoruskiego II  

   6     90 6 EP+EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej powyżej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności 
studentów w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Język białoruski w 
polityce 

   2     30 2 T   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w sferze polityki i public relations oraz 
rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 
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Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego II 

   4     60 4 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy I 

 2       30 2 T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W10 
K2_U03; K2_U05; K2_U06; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U14; K2_U15 
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy II 

 2       30 2 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W08  
K2_U02; K2_U03; K2_U05; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K03 

Seminarium 
magisterskie II 
(językoznawcze 
/literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 2 zaliczenie B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W drugim 
semestrze studenci poznają szczegółowe kryteria merytoryczne oraz techniczne przygotowania pracy badawczej, jak również główne 
narzędzia oraz metody prowadzenia badań ilościowych i jakościowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie konspektu 
pracy magisterskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 2    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
II (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 
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programu 
studiów 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [33] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 [450] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria i praktyka 
przekładu polsko-
białoruskiego 

 2       30 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami we współczesnej teorii przekładu białoruskiego i skonfrontowanie ich  
z polskim dorobkiem translatologicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W 03; K2_W05; K2_W08; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U02; K2_U03; K2_U07; K2_U10; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Nauka języka 
białoruskiego III 

   2     30 2 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest udoskonalenie umiejętności studentów  
w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 
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Pisanie tekstów 
specjalistycznych 

   2     30 3 PR   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej: pisanie tekstów specjalistycznych w języku białoruskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U07; K2_U10; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04 

Specjalistyczny 
język białoruski I 

   2     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta-filologa umiejętności posługiwania się białoruskim językiem specjalistycznym oraz rozwijanie 
sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ćwiczenia z zakresu leksyki  
oraz tłumaczenia na język białoruski obejmują przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego III 

   2     30 3 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie C1. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatyczno-leksykalnych, 
pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. Ćwiczenia tłumaczeniowe 
(tłumaczenie na język polski) obejmują teksty ogólne, jak również teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
II 

1   1     30 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W04; K2_W07; K2_W09 
K2_U04; K2_U06; K2_U08 
K2_K01; K2_K02 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy III 

 2       30 3 Proj./PR B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 

przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W 08  
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U11; K2_U12; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K05 
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Seminarium 
magisterskie III 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 4 zaliczenie B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W trzecim 
semestrze student przygotowuje część przeglądowo-teoretyczną pracy magisterskiej w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu. Ponadto 
gromadzi dane badawcze, wybiera odpowiednie metody i narzędzia badań. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie  
co najmniej części przeglądowo-teoretycznej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Wykład 
monograficzny (do 
wyboru) 

2        30 2 EU B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi i wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa  
lub literaturoznawstwa. Wykład ma charakter autorski – dobór treści i omawianych zagadnień w dużej mierze zależy od zainteresowań 
oraz potrzeb studentów.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 3    

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 
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Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
III (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych 
dla poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W10; K2_W11 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15 
K2_K01, K2_K02; K2_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 [3] 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 [360] 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
białoruskiego IV 

   2     30 4 EP+EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest udoskonalenie umiejętności studentów  
w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Specjalistyczny 
język białoruski II 

   2     30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zajęcia stanowią kontynuację nauki białoruskiego języka specjalistycznego i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych  
dla poziomu biegłości językowej C2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ćwiczenia z zakresu leksyki oraz tłumaczenia na język białoruski obejmują 
przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U05; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04; K2_K05 
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Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego IV 

   2     30 4 EU   
 

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie C1/C1+. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności 
językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatycznych oraz słownictwa 
branżowego, pracę z materiałami autentycznymi, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych. Ćwiczenia 
tłumaczeniowe (tłumaczenie na język polski) obejmują przede wszystkim teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin życia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W03; K2_W05; K2_W06; K2_W10; K2_W11; K2_W12 
K2_U01; K2_U10; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy IV 

 2       30 2 T B językoznawstwo 
 

Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na II stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W05; K2_W06; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U07; K2_U11; K2_U15; K2_U16; K2_U17  
K2_K01; K2_K03; K2_K04 

Seminarium 
magisterskie IV 
(językoznawcze / 
literaturoznawcze 
– do wyboru) 

  2      30 14 zaliczenie B językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na podstawie własnego materiału badawczego. W czwartym 
semestrze studenci opracowują część badawczą pracy magisterskiej oraz finalizują jej opracowanie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest przedstawienie gotowej pracy magisterskiej zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W07; K2_W08; K2_W09; K2_W12 
K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U11; K2_U13; K2_U14; K2_U16; 
K2_U17  
K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki (do wyboru)* 

        30 3    

Treści 
programowe Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1 260 [1 440] 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
–  

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki humanistyczne językoznawstwo 60% 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 13% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 49 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

110 [119] 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

co najmniej 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

--- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

70 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych --- 
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Załącznik nr 32 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistycze Literaturoznawstwo 52% literaturoznawstwo 

Nauki humanistycze Językoznawstwo 20% 

Nauki humanistycze Historia 16% 

Nauki humanistycze Nauki o kulturze i religii 12% 

Brak dyscypliny (P) - - 

Razem: - 100% 
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2. Kierunek studiów: Filologia Iberyjska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Filologia Iberyjska 
Poziom kształcenia: II stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego 
kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności 
profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie 
rozszerzonym 

P7S_WG 

K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i 
społecznych 

P7S_WG 

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7S_WG,  

P7S_WK 

K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w krajach hiszpańskojęzycznych lub 
portugalskojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach 
nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

P7S_WG  

K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

P7S_WG  

K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane P7S_WG  
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obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego lub 
portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór 
metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych  

P7S_UW  

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i 
poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

P7S_UU  

K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

P7S_UK  

K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

P7S_UW, P7S_UK  

K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie C2 według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, tj. posiada 
kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego, 
potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i 
mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami 
oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

P7S_UW 

K_U06 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku hiszpańskim lub portugalskim w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  P7S_KR  
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K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  P7S_KK  

K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę 
ciągłego doskonalenia się i rozwoju; 

P6S_KK 

K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z 
różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

P6S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: (należy uzupełnić) 
(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich 
należy wypełnić odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: hiszpańska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest 
w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z 
zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S1K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych K_W02 

S1K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S1K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o 
powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S1K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S1K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające 
na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych  

K_U01 

S1K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S1K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów 
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S1K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S1K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną w 
zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów 
języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i 
kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

K_U05 

S1K_U06 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S1K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S1K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S1K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i 
mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 
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2. Specjalności na kierunku studiów: (należy uzupełnić) 

Nazwa kierunku studiów: Filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: latynoamerykańska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, 
którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, 
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S2K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i 
społecznych 

K_W02 

S2K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S2K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej, a 
zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu 
studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S2K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S2K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki 
Łacińskiej, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych  

K_U01 
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S2K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S2K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S2K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S2K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i 
bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie 
rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami 
idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki 
komunikacji językowej. 

K_U05 

S2K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S2K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S2K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S2K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych 
form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: portugalska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, 
którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, 
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S3K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i 
społecznych 

K_W02 

S3K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S3K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Portugalii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o 
powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S3K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S3K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane 
obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych w Portugalii, syntezę różnych idei i 
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i 

K_U01 
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prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych 
problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiów iberystycznych  

S3K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S3K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S3K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S3K_U05  posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i 
bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie 
rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami 
idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki 
komunikacji językowej. 

K_U05 

S3K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku portugalskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S3K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S3K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S3K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych 
form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: brazylijska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, 
którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, 
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S4K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i 
społecznych 

K_W02 

S4K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S4K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Brazylii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o 
powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S4K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S4K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane 
obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych w Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, 

K_U01 
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dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
iberystycznych  

S4K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S4K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S4K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S4K_U05  posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i 
bierną w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie 
rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami 
idiomatycznymi i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki 
komunikacji językowej. 

K_U05 

S4K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku portugalskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S4K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S4K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju 

K_K03 

S4K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych 
form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

4. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nazwa przedmiotu 
A lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 
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Nazwa przedmiotu 
B lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: (należy uzupełnić) 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i 
dla każdej specjalności odrębnie) 



15 

 
SPECJALNOŚĆ HISZPAŃSKA 
 
5.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U02, S1K_U03, S1K_U05, S1K_K01 
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ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISZPAŃSKĄ - 
TEKST I 
KONTEKST cz. I 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hiszpańskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury hiszpańskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury hiszpańskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O HISZPAŃSKIE cz. 
I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
HISZPANII cz. I 

 30       30 3 T,EP B Historia 
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Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych na 
Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I 
RELIGIĄ HISZPANII 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą Hiszpanii (w tym dziejami 
Kościoła w tym kraju). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
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PROSEMINARIUM 
cz. I 

 

 30       30 3 T,E,Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01, S1K_K02, S1K_K03, 
S1K_K04, S1K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 

5.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U02, S1K_U03, S1K_U05, S1K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISZPAŃSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hiszpańskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury hiszpańskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury hiszpańskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O HISZPAŃSKIE cz. 
II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 

 30       30 3 T,EP B Historia 
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HISZPANII cz. II 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych na 
Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I RELIGIĄ 
HISZPANII cz. II 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą Hiszpanii (w tym dziejami 
Kościoła w tym kraju). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
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PROSEMINARIUM 
cz. II 

 

 30       30 3 T, E, Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01, S1K_K02, S1K_K03, 
S1K_K04, S1K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

5.1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U02, S1K_U03, S1K_U05, S1K_K01 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     210 21 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 2  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01, S1K_K02, S1K_K03, 
S1K_K04, S1K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.1.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 
 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W09, S1K_W20, S1 K_U15, S1K_U16, S1K_U17 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     180 18 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
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Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30      2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 



32 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu B2+.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależnie od wybranych zajęć 
K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

Zależne od wybranego seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06, S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03, S1K_K01, S1K_K02, S1K_K03, 
S1K_K04, S1K_U06  
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specjalności 
 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1200 
SPECJALNOŚĆ LATYNOMERYKAŃSKA 

5.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U02, S2K_U03, S2K_U05, S2K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISPANOAMERYKA
ŃSKĄ - TEKST I 
KONTEKST cz. I 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hispanoamerykańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury hispanoamerykańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O HISZPAŃSKIE cz. 
I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
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Etnohistoria 
Ameryki 
hiszpańskiej 

 30       30 3 T,EP B Historia 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z kształtowaniem się procesów historyczno-politycznych i społecznych rdzennych mieszkańców 
ameryki w kontakcie z kulturą hiszpańską, ukazanie ich z perspektywy indiańskiej, metyskiej, kreolskiej i hiszpańskiej oraz naświetlenie 
wpływu wydarzeń i procesów historycznych z okresu przed kontaktem i po nim na kształtowanie się póżniejszych kultur i społeczeństw 
krajów Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURAMI I 
RELIGIAMI 
AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. I 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą (w tym religiami) Ameryki 
Łacińskiej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

PROSEMINARIUM 
cz. I 

 

 30       30 3 T,E,Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01, S2K_K02, S2K_K03, 
S2K_K04, S2K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 

5.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U02, S2K_U03, S2K_U05, S2K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISPANOAMERYKA
ŃSKĄ - TEKST I 
KONTEKST cz. II 
 

 30       30 3 ......... B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hispanoamerykańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury hispanoamerykańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
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JĘZYKOZNAWSTW
O HISZPAŃSKIE cz. 
II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ  

 30       30 3 T,EP B Historia 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną  w krajach Ameryki Łacińskiej; ukazanie jej z perspektywy problemów  w 
Ameryce Łacińskiej oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej w Ameryce 
Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURAMI I 
RELIGIAMI 
AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. II 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 
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Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą (w tym religiami) Ameryki 
Łacińskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

PROSEMINARIUM 
cz. II 

 

 30       30 3 T,E,Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
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 Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01, S2K_K02, S2K_K03, 
S2K_K04, S2K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.2.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U02, S2K_U03, S2K_U05, S2K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     210 21 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranych zajęć. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 2  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
  



48 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01, S2K_K02, S2K_K03, 
S2K_K04, S2K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.2.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U02, S2K_U03, S2K_U05, S2K_K01 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     180 18 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30      2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu B2+.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależnie od wybranych zajęć 
K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, S2K_W03, S2K_W04, S2K_W05, S2K_W06, S2K_U01, S2K_U02, S2K_U03, S2K_K01, S2K_K02, S2K_K03, 
S2K_K04, S2K_U06  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1200 
 
SPECJALNOŚĆ PORTUGALSKA 
 

5.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3K_W01, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U02, S3K_U03, S3K_U05, S3K_K01 
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ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
PORTUGALSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. I 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury portugalską i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury portugalskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury portugalskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O PORTUGALSKIE 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 

 30       30 3 T,EP B Historia 
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PORTUGALII cz. I 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Portugalii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na 
kształtowanie się kultury politycznej Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I RELIGIĄ 
PORTUGALII cz. I 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
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PROSEMINARIUM 
cz. I 

 

 30       30 3 T, E, Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01, S3K_K02, S3K_K03, 
S3K_K04, S3K_U06  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

5.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstw
o 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U02, S3K_U03, S3K_U05, S3K_K01 
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ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstw
o 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W20, S3K_U15, S3K_U16, S3K_U17, S3K_K06, S3K_K07 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
PORTUGALSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 ......... B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury portugalskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury portugalskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury portugalskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O PORTUGALSKIE 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
PORTUGALII cz. II 

 30       30 3 T,EP B Historia 
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Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Portugalii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na 
kształtowanie się kultury politycznej Portugalii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I RELIGIĄ 
PORTUGALII cz. II 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Portugalii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na 
kształtowanie się kultury politycznej Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

PROSEMINARIUM 
cz. II 

 30       30 3 T, E, Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
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 religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01, S3K_K02, S3K_K03, 
S3K_K04, S3K_U06  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3K_W01, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U02, S3K_U03, S3K_U05, S3K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     210 21 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 



65 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 2  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01, S3K_K02, S3K_K03, 
S3K_K04, S3K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U02, S3K_U03, S3K_U05, S3K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     180 18 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30      2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu B2+.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależnie od wybranych zajęć 
K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, S3K_W03, S3K_W04, S3K_W05, S3K_W06, S3K_U01, S3K_U02, S3K_U03, S3K_K01, S3K_K02, S3K_K03, 
S3K_K04, S3K_U06  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1200 
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SPECJALNOŚĆ BRAZYLIJSKA 
 

5.4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U02, S4K_U03, S4K_U05, S4K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
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Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
BRAZYLIJSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. I 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury brazylijskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury brazylijskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury brazylijskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O PORTUGALSKIE 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 

 30       30 3 T,EP B Historia 
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BRAZYLII cz. I 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Brazylii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na 
kształtowanie się kultury politycznej Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I 
RELIGIAMI 
BRAZYLII cz. I 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
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PROSEMINARIUM 
cz. I 

 

 30       30 3 T, E, Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01, S4K_K02, S4K_K03, 
S4K_K04, S4K_U06  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
 

5.4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U02, S4K_U03, S4K_U05, S4K_K01 
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ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 3 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
BRAZYLIJSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury portugalskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury portugalskiej. Celem 
kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury portugalskiej oraz 
metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

JĘZYKOZNAWSTW
O PORTUGALSKIE 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym i praktycznym. 
Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i analiz językowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 



79 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 T,EP B Językoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których 
omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i 
funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki 
tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w 
rozwój badań nad przekładem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
BRAZYLII cz. II 

 30       30 3 T,EP B Historia 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Brazylii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na 
kształtowanie się kultury politycznej Brazylii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, 
KULTURĄ I 
RELIGIAMI 
BRAZYLII cz. II 

 30       30 3 T,EP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

PROSEMINARIUM 
cz. II 

 

 30       30 3 T,E,Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego proseminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego proseminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE  

 

 30       30 4 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01, S4K_K02, S4K_K03, 
S4K_K04, S4K_U06  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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5.4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U02, S4K_U03, S4K_U05, S4K_K01 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     210 21 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

OGUN NAUKI 
SPOŁECZNE 

   30     30 2  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 



84 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranego seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01, S4K_K02, S4K_K03, 
S4K_K04, S4K_U06  
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

5.4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
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Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu dyscypliny 
wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4K_W01, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U02, S4K_U03, S4K_U05, S4K_K01 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     180 18 E,T,EP B/P Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01 
 

OGUN    30     30 3  B  

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych zajęć. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30      2 E,T,EP B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu B2+.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależnie od wybranych zajęć 
K_U05, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

 30       30 5 Proj. B Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i 
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 religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego seminarium. 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_U06  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, S4K_W03, S4K_W04, S4K_W05, S4K_W06, S4K_U01, S4K_U02, S4K_U03, S4K_K01, S4K_K02, S4K_K03, 
S4K_K04, S4K_U06  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1200 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistycze Literaturoznawstwo 43% 

Nauki humanistycze Językoznawstwo 20% 

Nauki humanistycze Historia 18% 

Nauki humanistycze Nauki o kulturze i religii 13% 

Brak dyscypliny (P)  9% 

SUMA  100% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232, 0222, 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 82 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

12 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

108 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 3 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
Student realizuje 30 godz. praktyk pedagogiczno-psychologicznych 
Student realizuje 120 godz. praktyk dydaktycznych w zakresie nauczania języka hiszpańskiego 
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DODATKOWE OPCJONALNE ZAJĘCIA DO WYBORU PRZEZ STUDENTA (POZA PROGRAMEM STUDIÓW) 

1. MODUŁ 2 (zajęcia pedagogiczno-psychologiczne) POZA PROGRAMEM STUDIÓW  (opcjonalny w ramach 12 ECTS 
przysługujących studentowi nieodpłatnie) 

Nazwa kierunku studiów: Filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 procesy i podstawy społeczno-kulturowych rozwoju, komunikowania 
interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej, 
socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się, roli swojego zawodu i jej 
etyki; 

 

K_W02 współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz 
różnorodne uwarunkowania tych procesów; specyfikę procesów 
zachodzących w głównych środowiskach wychowawczych; zasady 
projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce, struktury i 
funkcje systemu edukacji - cele, podstawy prawne organizacji; formy 
współdziałania podmiotów działalności pedagogicznej; 
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K_W03 psychologiczne aspekty rozwoju człowieka (zwłaszcza okresu dzieciństwa i 
adolescencji oraz wczesnej dorosłości) oraz możliwe czynniki ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych; 

 

K_W04 podstawowe mechanizmy psychologiczne procesów intra- i interpersonalnych 
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk komunikacyjnych 
charakterystycznych dla procesu uczenia się —nauczania oraz zna i rozumie 
strategie zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich przy uwzględnieniu 
różnic międzyludzkich i międzygrupowych (także międzykulturowych); 

 

K_W05 Podstawowe zagadnienia z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki 
nauczania języka hiszpańskiego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym 
wykorzystywaniu, zna i rozumie jej podstawy oraz teorie dotyczące uczenia 
się i nauczania języków obcych i różnorodnych uwarunkowania tych procesów 
oraz kontekst instytucjonalny i organizacyjny systemu edukacji; 

 

K_W06 metody nauczania, projektowania działań edukacyjnych, określania celów i 
treści kształcenia, organizacji procesu nauczania języka hiszpańskiego, 
użyteczność materiałów dydaktycznych w kontekście różnych metod 
nauczania, a także ich możliwości adaptacji różnymi, w tym nowoczesnymi 
technikami, procedury i dobre praktyki stosowane w nauczaniu języka 
hiszpańskiego w określonym kontekście i na określonym etapie edukacyjnym; 

 

K_W07 komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności dydaktycznej 
w kontekście prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego oraz współpracy z 
uczniami, a także specyfiki porozumiewania się w celach dydaktycznych oraz 
zasady oceniania pracy uczniów, analizy procesu nauczania języka 
hiszpańskiego, ewaluacji jakości kształcenia, analizy oraz oceny własnej 
pracy dydaktyczno-wychowawczej w odniesieniu do odpowiednich etapów 
edukacyjnych; 

 

K_W08 reguły bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie. 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 stosować kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 
pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, potrafi 
dokonywać obserwacji, analizy, interpretowania i diagnozy oraz projektowania 
sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także ocenić przydatność typowych 
metod, procedur, dobrych praktyk i materiałów oraz potrafi umiejętnie 
komunikować się z różnymi uczestnikami działalności pedagogicznej oraz 
kierować procesami kształcenia, indywidualizować zadania, zgodnie z 
zasadami etyki; 

 

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 
związane z działalnością pedagogiczną korzystając z różnych źródeł i nowych 
technologii oraz potrafi wspierać samodzielność uczniów w zdobywaniu 
wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; 

 

K_U03 wykorzystywać wiedzę psychologiczną do analizy sytuacji problemowych oraz 
do motywowania i wspomagania rozwoju uczniów na różnych etapach 
edukacyjnych, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w 
tym uczniów szczególnie zdolnych); 

 

K_U04 skutecznie porozumiewać się z osobami w różnym wieku, pochodzącymi z 
różnych środowisk, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą 
atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej; 

 

K_U05 zastosować umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 
zadań nauczania języka hiszpańskiego w tym do samodzielnego 
przygotowania i dostosowania metod, treści i programu nauczania do potrzeb, 
danego kontekstu instytucjonalnego oraz potrafi analizować działania, także 
własne, związane z nauczaniem języka hiszpańskiego i wskazywać obszary 
wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania 
innowacyjne; 
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K_U06 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 
związane z działalnością dydaktyczną, korzystając z różnych źródeł w języku 
hiszpańskim i innych oraz z nowoczesnych technologii; 

 

K_U07 zarządzać treściami nauczania, uczyć słownictwa, gramatyki oraz elementów 
kultury i zagadnień pragmatycznych w kontekście rozwijania przez uczniów 
umiejętności komunikacyjnych aktywnych, pasywnych i interaktywnych 
(mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie, konwersacja, interakcja 
pisemna) i dostosować te treści do poziomu językowego ucznia na każdym z 
etapów nauczania; 

 

K_U08 posługiwać się terminologią specjalistyczną (psychologiczną, dydaktyczną) w 
języku hiszpańskim. 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; do 
dokonywania adekwatnej oceny własnych kompetencji oraz doskonalenia 
umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych w środowisku 
szkoły i społecznym i podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na 
rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły; 

 

K_K02 odpowiedzialnego projektowania i wykonywania zindywidualizowanych 
działań pedagogicznych w stosunku do wszystkich uczniów, refleksji na 
tematy etyczne; 

 

K_K03 krytycznej refleksji nad psychologicznymi aspektami swojej pracy 
dydaktycznej, zwłaszcza w obszarze komunikacji z uczniami i rodzicami oraz 
w pracy z grupą; 

 

K_K04 diagnozowania i oceniania uczniów, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
kompetencji językowej i komunikacyjnej; 
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K_K05 umiejętnego komunikowania się z uczniami, przede wszystkim w języku 
hiszpańskim, przy użyciu różnych technik i sposobów przekazywania 
informacji, a także z innymi podmiotami w celu animacji działań dodatkowych 
związanych z nauczaniem języka hiszpańskiego, umie obserwować procesy 
dydaktyczne i modyfikować swoje działania; 

 

K_K06 pracy w zespole dydaktyków języka hiszpańskiego i do pełnienia w nim 
różnych ról; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych, 
posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, analizy i działania. 

 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w 
zakresie 
pedagogicznym 

 45  30     75 4,5 EP, E P - 

Treści 
programowe 

Treści kształcenia obejmują teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i 
nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i 
ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii. 
Zajęcia koncentrować się będą na analizie tekstów pedagogicznych, które pozwolą poznać współczesne nurty pedagogiczne i skłonią do 
osadzenia ich w tradycji kulturowej. Spojrzenie to będzie przydatne do szerokiego poznania wychowanka: jego potrzeb, potencjału i 
zainteresowań, a także warunków jego życia rodzinnego i szkolnego. Ponadto ważna będzie refleksja nad procesem wychowania i 
kształcenia szkolnego i pozaszkolnego. Te zagadnienia pozwolą dotrzeć do wiedzy na temat zawodu nauczycielskiego – będzie chodziło 
przede wszystkim o wskazania dotyczące pracy z uczniem w różnym wieku, na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz wskazania 
dotyczące pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z dysfunkcjami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 4,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 75 
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2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: drugi (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w 
zakresie 
psychologicznym 

 45  30     75 4,5 T, E P - 

Treści 
programowe 

Treści przedstawiane i omawiane na zajęciach dotyczą podstawowych procesów psychicznych (z uwzględnieniem poszczególnych 
etapów rozwojowych oraz zaburzeń rozwoju) takich jak: procesy poznawcze; uczenie się i pamięć; komunikacja werbalna i niewerbalna; 
różnice indywidualne w zakresie inteligencji, temperamentu, stylów poznawczych; emocje i motywacja. W świetle dominujących we 
współczesnej psychologii nurtów teoretycznych ukazana zostanie problematyka spostrzegania społecznego (sądy, atrybucje, 
uprzedzenia i stereotypy), agresji i sytuacji przemocy, stresu i wypalenia zawodowego oraz psychologii grupy (role społeczne i fazy 
rozwoju grupy, wybrane zjawiska zachodzące w grupie). 
Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz teoriami współczesnej psychologii w języku hiszpańskim.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04 K_U03, K_U04, K_U05, K_K03, K_K04 

Praktyka 
obserwacyjna w 
zakresie 
psychologiczno-
pedagogicznym 

   30      1 Inne 
(sprawozdania z 
przeprowadzanych 
obserwacji zawarte 
w Dzienniku 
Praktyk) 

P - 
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Treści 
programowe 

Celem zajęć jest obserwacja psychologiczno-pedagogiczna, czyli zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Pedagogiki i Psychologii 
do krytycznej analizy takich elementów szkolnej rzeczywistości jak: komunikacja nauczyciela z uczniami, styl wychowawczy nauczyciela i 
jego wpływ na różne aspekty sytuacji dydaktycznej, dynamika grupy klasowej i sposoby jej regulowania, strategie wspomagania rozwoju 
społeczno-emocjonalnego uczniów, zapobieganie niepożądanym zjawiskom (rozmaite formy wykluczenia, przemoc), współpraca 
nauczyciela z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym itp. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 

3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyka 
dydaktyczna I 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdania 
zawarte w 
Dzienniku Praktyk) 

P - 

Treści 
programowe 

Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, a 
w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy 
nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U05, K_U06, K_K05, K_K06 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 1 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 

4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi (piszemy słownie) 
Semestr: drugi (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyka 
dydaktyczna II 
 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdania 
zawarte w 
Dzienniku Praktyk) 

P - 

Treści 
programowe 

Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, a 
w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy 
nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U05, K_U06, K_K05, K_K06 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 1 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 300 godzin 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

2. JĘZYK PORTUGALSKI/HISZPAŃSKI DO CELÓW FILOLOGICZNYCH (opcjonalny w ramach 12 ECTS przysługujących 
studentowi nieodpłatnie) 

Zakładane efekty kształcenia to osiągnięcie poziomu B2+ z języka hiszpańskiego lub portugalskiego według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, tj. celem zajęć jest nabycie, ćwiczenie, aktywne rozwijanie i ugruntowanie sprawności językowych 
(wypowiedź ustna, pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka portugalskiego lub hiszpańskiego (poziom B2+). 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 12 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: 360 godzin 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa) Moduł nauczycielski 
Na kierunku: Filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma: stacjonarne 
Rok studiów: pierwszy i drugi 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
pedagogicznym 

 45  30     75 4,5 EP, E 

Treści programowe 

Treści kształcenia obejmują teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; 
prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy 
pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy 
integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii. 
Zajęcia koncentrować się będą na analizie tekstów pedagogicznych, które pozwolą poznać współczesne 
nurty pedagogiczne i skłonią do osadzenia ich w tradycji kulturowej. Spojrzenie to będzie przydatne do 
szerokiego poznania wychowanka: jego potrzeb, potencjału i zainteresowań, a także warunków jego życia 
rodzinnego i szkolnego. Ponadto ważna będzie refleksja nad procesem wychowania i kształcenia 
szkolnego i pozaszkolnego. Te zagadnienia pozwolą dotrzeć do wiedzy na temat zawodu 
nauczycielskiego – będzie chodziło przede wszystkim o wskazania dotyczące pracy z uczniem w różnym 
wieku, na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz wskazania dotyczące pracy z uczniem zdolnym i z 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

uczniem z dysfunkcjami. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
psychologicznym 

 45  30     75 4,5 T, E 

Treści programowe 

Treści przedstawiane i omawiane na zajęciach dotyczą podstawowych procesów psychicznych (z 
uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwojowych oraz zaburzeń rozwoju) takich jak: procesy 
poznawcze; uczenie się i pamięć; komunikacja werbalna i niewerbalna; różnice indywidualne w zakresie 
inteligencji, temperamentu, stylów poznawczych; emocje i motywacja. W świetle dominujących we 
współczesnej psychologii nurtów teoretycznych ukazana zostanie problematyka spostrzegania 
społecznego (sądy, atrybucje, uprzedzenia i stereotypy), agresji i sytuacji przemocy, stresu i wypalenia 
zawodowego oraz psychologii grupy (role społeczne i fazy rozwoju grupy, wybrane zjawiska zachodzące 
w grupie). 
Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz teoriami współczesnej 
psychologii. 

Praktyka obserwacyjna w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym 

   30     30 1 Inne 
(sprawozdan
ia z 
przeprowadz
anych 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy  

obserwacji 
zawarte w 
Dzienniku 
Praktyk) 

Treści programowe Celem zajęć jest obserwacja psychologiczno-pedagogiczna, czyli zastosowanie wiedzy zdobytej na 
zajęciach z Pedagogiki i Psychologii do krytycznej analizy takich elementów szkolnej rzeczywistości jak: 
komunikacja nauczyciela z uczniami, styl wychowawczy nauczyciela i jego wpływ na różne aspekty 
sytuacji dydaktycznej, dynamika grupy klasowej i sposoby jej regulowania, strategie wspomagania 
rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów, zapobieganie niepożądanym zjawiskom (rozmaite formy 
wykluczenia, przemoc), współpraca nauczyciela z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym itp. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
dydaktycznym 

 30  30     60 7 EP, PR 

Treści programowe 

Na zajęciach tych studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i 
hiszpańską lub portugalską. Zakres tematyczny zajęć obejmuje przegląd metod nauczania 
języków obcych. W czasie konwersatorium studenci poznają całą gamę metod w odniesieniu do 
procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów 
diagnozy i oceny wyników kształcenia. 
Treści przedmiotów obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela 
języka hiszpańskiego lub portugalskiego na danych poziomach szkolnictwa. W tym celu poznają 
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podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te najnowsze. 
Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich 
uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób 
zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub 
portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu 
znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów dla 
których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i 
możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego. 

Praktyka  dydaktyczna II 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdan
ie w 
Dzienniku 
Praktyk) 

Treści programowe Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy 
przebiegu procesów dydaktycznych, a w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, 
planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej 
efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk).. 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
dydaktycznym 

   60     60 6 EP, PR 

Treści programowe 

Treści przedmiotów obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela 
języka hiszpańskiego lub portugalskiego na danych poziomach szkolnictwa. W tym celu poznają 
podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te najnowsze. 
Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich 
uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób 
zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub 
portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu 
znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów dla 
których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i 
możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego. 

Praktyka  dydaktyczna I 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdan
ie w 
Dzienniku 
Praktyk) 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 25 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 420 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

  

Treści programowe Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy 
przebiegu procesów dydaktycznych, a w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, 
planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej 
efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk).. 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa) Moduł nauczycielski 
Na kierunku: Filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma: stacjonarne 
Rok studiów: pierwszy i drugi 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
pedagogicznym 

 45  30     75 4,5 EP, E 

Treści programowe 

Treści kształcenia obejmują teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości 
procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program 
i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy 
klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii. 
Zajęcia koncentrować się będą na analizie tekstów pedagogicznych, które pozwolą poznać współczesne nurty 
pedagogiczne i skłonią do osadzenia ich w tradycji kulturowej. Spojrzenie to będzie przydatne do szerokiego 
poznania wychowanka: jego potrzeb, potencjału i zainteresowań, a także warunków jego życia rodzinnego i 
szkolnego. Ponadto ważna będzie refleksja nad procesem wychowania i kształcenia szkolnego i 
pozaszkolnego. Te zagadnienia pozwolą dotrzeć do wiedzy na temat zawodu nauczycielskiego – będzie 
chodziło przede wszystkim o wskazania dotyczące pracy z uczniem w różnym wieku, na poszczególnych 
etapach edukacyjnych oraz wskazania dotyczące pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z dysfunkcjami. 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
psychologicznym 

 45  30     75 4,5 T, E 

Treści programowe 

Treści przedstawiane i omawiane na zajęciach dotyczą podstawowych procesów psychicznych (z 
uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwojowych oraz zaburzeń rozwoju) takich jak: procesy 
poznawcze; uczenie się i pamięć; komunikacja werbalna i niewerbalna; różnice indywidualne w zakresie 
inteligencji, temperamentu, stylów poznawczych; emocje i motywacja. W świetle dominujących we 
współczesnej psychologii nurtów teoretycznych ukazana zostanie problematyka spostrzegania 
społecznego (sądy, atrybucje, uprzedzenia i stereotypy), agresji i sytuacji przemocy, stresu i wypalenia 
zawodowego oraz psychologii grupy (role społeczne i fazy rozwoju grupy, wybrane zjawiska zachodzące 
w grupie). 
Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz teoriami współczesnej 
psychologii. 

Praktyka obserwacyjna w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym 

   30     30 1 Inne 
(sprawozdan
ia z 
przeprowadz
anych 
obserwacji 
zawarte w 
Dzienniku 
Praktyk) 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy  

Treści programowe Celem zajęć jest obserwacja psychologiczno-pedagogiczna, czyli zastosowanie wiedzy zdobytej na 
zajęciach z Pedagogiki i Psychologii do krytycznej analizy takich elementów szkolnej rzeczywistości jak: 
komunikacja nauczyciela z uczniami, styl wychowawczy nauczyciela i jego wpływ na różne aspekty 
sytuacji dydaktycznej, dynamika grupy klasowej i sposoby jej regulowania, strategie wspomagania 
rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów, zapobieganie niepożądanym zjawiskom (rozmaite formy 
wykluczenia, przemoc), współpraca nauczyciela z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym itp. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
dydaktycznym 

 30  30     60 7 EP, PR 

Treści programowe 

Na zajęciach tych studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i 
hiszpańską lub portugalską. Zakres tematyczny zajęć obejmuje przegląd metod nauczania 
języków obcych. W czasie konwersatorium studenci poznają całą gamę metod w odniesieniu do 
procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów 
diagnozy i oceny wyników kształcenia. 
Treści przedmiotów obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela 
języka hiszpańskiego lub portugalskiego na danych poziomach szkolnictwa. W tym celu poznają 
podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te najnowsze. 
Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich 
uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób 
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zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub 
portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu 
znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów dla 
których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i 
możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego. 

Praktyka  dydaktyczna II 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdan
ie w 
Dzienniku 
Praktyk) 

Treści programowe Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy 
przebiegu procesów dydaktycznych, a w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, 
planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej 
efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk).. 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przygotowanie w zakresie 
dydaktycznym 

   60     60 6 EP, PR 

Treści programowe 

Treści przedmiotów obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela 
języka hiszpańskiego lub portugalskiego na danych poziomach szkolnictwa. W tym celu poznają 
podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te najnowsze. 
Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich 
uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób 
zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub 
portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu 
znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów dla 
których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i 
możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego. 

Praktyka  dydaktyczna I 

   60     60 1 Inne 
(sprawozdan
ie w 
Dzienniku 
Praktyk) 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 25 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 420 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 

 

Treści programowe Celem praktyk jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach z Dydaktyki do krytycznej analizy 
przebiegu procesów dydaktycznych, a w szczególności organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, 
planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; analizy pracy nauczyciela i uczniów, własnej pracy i jej 
efektów w ramach obserwacji zajęć szkolnych (do 2/3 łącznej liczby godzin praktyk) oraz ich 
przeprowadzania (min. 1/3 łącznej liczby godzin praktyk).. 
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Załącznik nr 33 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 19% - 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 81% literaturoznawstwo 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: siódmy 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), 
renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i 
światowego 

P7S_WG 

K_W02 w sposób pogłębiony gramatykę i leksykę obu języków klasycznych, co umożliwia mu właściwą, 
bo opartą na źródłach oryginalnych, analizę i interpretację wytworów kultury starożytnej w 
dziedzinie literaturoznawstwa 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu pogłębionym zasady translatoryki, rolę, kierunki i zadania teorii przekładu od czasów 
starożytnych do najnowszych 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii literaturoznawczych od 
czasów starożytnych do współczesności 

P7S_WG 

K_W05 w stopniu pogłębionym główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii językoznawczych od 
czasów starożytnych do współczesności 

P7S_WG 

K_W06 w stopniu pogłębionym rolę transmisji i  recepcji literatury klasycznej na grunt literatury 
światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej 

P7S_WG 

K_W07 w stopniu pogłębionym rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; 
posiada znajomość szczegółowej terminologii krytycznej 

P7S_WG 

K_W08 w stopniu pogłębionym główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w dziedzinie 
filologii klasycznej  

P7S_WG 
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K_W09 w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie filologii klasycznej w relacji do innych nauk i 
dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

K_W10 w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną filologii klasycznej, którą jest 
w stanie twórczo rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej 

P7S_WG 

K_W11 w stopniu pogłębionym terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze ze szczególnym 
uwzględnieniem terminologii stosowanej w najnowszych pracach badawczych  

P7S_WG 

K_W12 w stopniu pogłębionym terminologie, teorie i metodologie językoznawcze ze szczególnym 
uwzględnieniem terminologii stosowanej w najnowszych pracach badawczych  

P7S_WG 

K_W13 w stopniu pogłębionym wagę niezbędnej dla literaturoznawcy znajomości zagadnień 
politycznych, filozoficznych, religioznawczych i innych z kręgu antycznej kultury 
śródziemnomorskiej, ich wpływu na kulturę wieków późniejszych 

P7S_WG 

K_W14 w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 
wybrany język obcy  

P7S_WG 

K_W15  w stopniu pogłębionym zasady ochrony własności intelektualnej i wagę znajomości 
podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie, którymi kieruje się w ramach 
działalności studenckiej oraz podejmując własne formy przedsiębiorczości   

P7S_WK 

K_W16 w zależności od wybranego modułu w stopniu pogłębionym rolę językoznawstwa 
diachronicznego 

P7S_WG 

K_W17 w zależności od wybranego modułu w stopniu pogłębionym rolę  neolatynistyki w historii 
literatury europejskiej 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze 
specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych (zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa) 
w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o 
literaturze greckiej i łacińskiej 

P7S_UW/ P7S_UK 

K_U02 w stopniu pogłębionym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, stosując 
zróżnicowane metody pracy krytycznoliterackiej 

P7S_UW 

K_U03 w stopniu pogłębionym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, stosując 
zróżnicowane metody pracy językoznawczej 

P7S_UW 
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K_U04 wykorzystywać w pracy  zaawansowane umiejętności badawcze obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalających na rozwiązywanie także 
nietypowych problemów krytycznoliterackich 

P7S_UW / P7S_UK 

K_U05 pisać i redagować teksty w języku łacińskim  P7S_UW 

K_U06 podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną 
karierą zawodową 

P7S_UW/ P7S_UU 

K_U07 aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych w trakcie pracy krytycznoliterackiej P7S_UW/ P7S_UU 

K_U08 w stopniu pogłębionym rozpoznawać miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej i analizować 
ich funkcję literacką 

P7S_UW 

K_U09 w stopniu pogłębionym umiejscowić poznawane utwory literackie w szczegółowym kontekście 
historyczno-kulturowym  

P7S_UW 

K_U10 analizować i interpretować poznawane utwory, używając do tego szczegółowej terminologii 
krytycznej, oraz uzasadnić wybór przyjętej metodologii literaturoznawczej 

P7S_UW 

K_U11 analizować i interpretować poznawane utwory, używając do tego szczegółowej terminologii 
krytycznej, oraz uzasadnić wybór przyjętej metodologii językoznawczej 

P7S_UW 

K_U12 w stopniu pogłębionym tworzyć różne typy prac pisemnych oraz przygotowywać wystąpienia 
ustne, w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym związanych z problematyką studiów 

P7S_UW/ P7S_UK 

K_U13 formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i 
światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością 
myślenia 

P7S_UW 

K_U14 samodzielnie planować i realizować uczenie się w zakresie literaturoznawstwa oraz w miarę 
potrzeb współpracować z członkami zespołu i odgrywać w nim wiodącą rolę 

P7S_UW/ P7S_UK/ P7S_U0 

K_U15 samodzielnie planować i realizować uczenie się w zakresie językoznawstwa oraz w miarę 
potrzeb współpracować z członkami zespołu i odgrywać w nim wiodącą rolę 

P7S_UW/ P7S_UK/ P7S_U0 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań P7S_KK 

K_K02 samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych (także we współpracy z ekspertami) w 
zakresie literaturoznawstwa z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, z dbałością o dorobek i 
tradycje zawodu 

P7S_KK / P7S_KR / P7S_KO 



5 

K_K03 samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych (także we współpracy z ekspertami) w 
zakresie językoznawstwa z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, z dbałością o dorobek i 
tradycje zawodu 

P7S_KK/ P7S_KR / P7S_KO 

K_K04 uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz podejmowania starań na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku, z 
wykorzystaniem swoich kompetencji literaturoznawczych 

P7S_KO 

K_K05 uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz podejmowania starań na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku, z 
wykorzystaniem swoich kompetencji językoznawczych 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: Nie dotyczy. 
4. Semestr dla kierunku 

 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów 

Seminarium 
magisterskie łacińskie    

30       
30 5 niedyplomowe: 

OB, PR B Literaturoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu 
literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych 
(obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą 
różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie  
greckie 

  30 
      30 

 5 niedyplomowe: 
OB, PR B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu 
literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych 
(obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą 
różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Metodologia badań 
literackich  

 
30  
 

      30 2  OB, K  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poprzez lekturę wybranych tekstów studenci zapoznają się z różnymi metodologiami stosowanymi w literaturoznawstwie. Szczególną uwagę poświęca się 
najnowszym kierunkom i tendencjom w badaniach nad kulturą antyczną (wybrane zagadnienia to m.in. metoda filologiczno-historyczna i biograficzno-
genetyczna w badaniach literackich, analiza strukturalna i semiotyczna dzieła literackiego, dialogiczność Bachtinowska, intertekstualność, hermeneutyka, 
komparatystyka, postmodernizm a literatura, dekonstrukcja). Zajęcia uporządkują i pogłębią wiedzę studenta z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego teorii literatury i metodologii badań literaturoznawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04,  K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01 

Metryka starożytna  30        30 4 OB, EP i EU B Literaturoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia są pomyślane jako kontynuacja kursu wprowadzającego do teorii metrycznej starożytnego wiersza. W ramach zajęć studenci zapoznają się i krytycznie 
ustosunkowują do najnowszych teorii metrycznych. Przedstawiane są ponadto w pewnym zakresie niekanoniczne teksty poetyckie, których analiza stanowi 
wkład w aktualne badania nad metryką grecką i łacińską. Prowadzący zajęcia dzieli się z ich uczestnikami własnymi hipotezami badawczymi, które są 
weryfikowane w czasie zajęć. Uczestnicy wyposażeni w odpowiednie narzędzia formułują własne obserwacje na temat analizowanych utworów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U08, K_U04, K_U10, K_K01 

Recepcja kultury 
antycznej  30        30 2 OB, T, E 

  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia z bloku literaturoznawstwa poświęcone są problematyce związanej z dziedzictwem antyku i jego recepcją w kulturze europejskiej od renesansu po 
współczesność. Omówione zostaną kwestie związane z trwaniem wartości duchowych i materialnych świata starożytnego, zwłaszcza mitologii, literatury i 
sztuki. Poprzez lekturę wybranych tekstów i opracowań studenci zapoznają się ze sposobami recepcji antyku oraz z kierunkami badań nad tradycją antyczną 
w dobie nowożytnej. Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku, w dalszej kolejności omówione zostaną dzieje 
starożytnych języków, antyczne gatunki literackie uprawiane do dzisiaj oraz toposy kulturowe sięgające swymi korzeniami antyku, a obecne w kulturze 
postantycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W13, K_U07, K_U09, K_K01 

Filozofia    30  
     30 2 OB, T, K  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach z bloku nauk pomocniczych literaturoznawstwa omówione zostaną podstawowe problemy filozofii nowożytnej ujęte jako kolejne próby 
interpretacji i reinterpretacji dziedzictwa filozofii antycznej, zaczynając od neoplatonizmu Mikołaja z Kuzy i stoicyzmu Kartezjusza po próby „powrotu do 
Greków” Nietzschego i Heideggera.  Zajęcia, wychodząc poza porządek historyczny,  mają też służyć wprowadzeniu do filozofii współczesnej – problemy 
filozoficzne będą traktowane jako zagadnienia aktualne, dotyczące bezpośrednio współczesnego odbiorcy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W13, K_U01, K_U07, K_U09, K_U14, K_K01 
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Przedmioty 
obowiązkowe 
do wyboru 

30 30  30  30  30 30 2,5 -  
Przedmioty 
nieprzyporządkowane 
do żadnej dyscypliny 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci I roku muszą w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć zajęcia do wyboru za co najmniej 5 pkt. ECTS. Sami wybierają rodzaj realizowanych zajęć 
(OGUN, fakultet, w tym jeden przedmiot prowadzony w nowożytnym języku obcym na poziomie B2+, zob. tabela na str. 24) oraz semestr/y. Podana liczba 
pkt. ECTS oraz godzin w semestrze jest uśredniona. Przedstawienie treści potencjalnych przedmiotów i metod ich weryfikacji jest niemożliwe  w tym miejscu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W14, K_U01 

Przedmioty właściwe dla modułu klasycznego 

Gramatyka 
historyczna języka 
łacińskiego 

 
 
30  
 

      30 4 OB, EP B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych problemów historii języka łacińskiego.  W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi 
zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego oraz podejmuje badania nad tekstami  (inskrypcje, w mniejszym stopniu  teksty 
literackie), wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej, a następnie próby samodzielnej ich interpretacji 
z uwzględnieniem literatury przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W16, K_U03, K_WU11, K_U14, K_K01 

Gramatyka 
historyczna języka 
greckiego 

 30  
       30 4 OB, EU  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ukazują rozwój języka greckiego na tle innych języków indoeuropejskich. W trakcie konwersatorium student poznaje przemiany fonetyczne i 
fleksyjne, jakie zaszły od czasów praindoeuropejskich do wykształcenia się języka greckiego oraz w czasie rozwoju greki. Omówiona zostaje etymologia i 
historia pewnych często używanych wyrazów. Greka jest przedstawiana na tle innych języków indoeuropejskich – zwłaszcza łaciny, sanskrytu, języków 
słowiańskich i germańskich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W16, K_U03, K_WU11, K_U14, K_K01 

Przedmioty właściwe dla modułu neolatynistycznego 

Translatorium 
neolatynistyczne   

  30  
     30 2 OB, T, K  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego łaciny poklasycznej poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat 
tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich). 
Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu wolnego, 
kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W17, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01 

Literatura 
nowołacińska  30  

       30 3,5 OB, EU  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest syntetyczny przegląd poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego, poczynając od upadku Cesarstwa Rzymskiego, a kończąc na 
wieku XX, ze szczególnym uwzględnieniem literatury renesansu i baroku. Uczestnik poznaje periodyzację literatury nowołacińskiej oraz twórczość czołowych 
jej przedstawicieli.  Podczas zajęć zwraca się uwagę zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), 
jak i na nowe formy wypowiedzi (emblemat, elogium). Ukazuje się wpływ ruchów społecznych, religijnych i politycznych, a także wpływ rozwoju nauk ścisłych 
na piśmiennictwo nowołacińskie w Europie. Studenci zapoznają się również ze specyfiką literatury łacińskiej tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W13, K_W17, K_U02, K_U09, , K_U10, K_U13, K_U14, K_K01 
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Elementy kultury 
renesansu i baroku 

30  
        30 3,5 EU  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład ma na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu i baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, odwołuje się do takich dziedzin 
jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki, których znajomość jest nieodzowna w pracy literaturoznawcy. Zajęcia prowadzone w I 
semestrze mają za zadanie zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu włoskiego i europejskiego. Obejmują takie tematy, jak geneza 
odrodzenia, odrębność jego kultury względem kultury średniowiecza i elementy kontynuacji, narodziny i rozwój ruchu humanistycznego, najważniejsze 
przejawy humanizmu renesansowego w kulturze włoskiej i europejskiej (z naciskiem na literaturę), postawa humanistów wobec dziedzictwa starożytnego, 
a także problemy związane z różnymi interpretacjami zjawiska odrodzenia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W13, K_W17, K_U02, K_U09, K_K01 

*W przypadku przedmiotów rocznych sposoby weryfikacji efektów uczenia się dotyczą całego cyklu dydaktycznego. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5 (moduł klasyczny), 31,5 (moduł neolatynistyczny) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 (moduł klasyczny), 300 (moduł neolatynistyczny) 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów 

Seminarium 
magisterskie 
łacińskie 

  
 
30 
 

     
 
30 
 

5 
 
niedyplomowe: 
OB, PR 

B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu 
literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych 
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(obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą 
różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie  
greckie 

  
 
30 
 

     
 
30 
 

5 
 
niedyplomowe: 
OB, PR 

B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu 
literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych 
(obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą 
różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Recepcja kultury 
antycznej  30        30 2 

 
OB, T, E 
 

 Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia z bloku literaturoznawstwa poświęcone są problematyce związanej z dziedzictwem antyku i jego recepcją w kulturze europejskiej od renesansu po 
współczesność. Omówione zostaną kwestie związane z trwaniem wartości duchowych i materialnych świata starożytnego, zwłaszcza mitologii, literatury i 
sztuki. Poprzez lekturę wybranych tekstów i opracowań studenci zapoznają się ze sposobami recepcji antyku oraz z kierunkami badań nad tradycją antyczną 
w dobie nowożytnej. Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku, w dalszej kolejności omówione zostaną dzieje 
starożytnych języków, antyczne gatunki literackie uprawiane do dzisiaj oraz toposy kulturowe sięgające swymi korzeniami antyku, a obecne w kulturze 
postantycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W13, K_U07, K_U09, K_K01 

Filozofia    
 
30  
 

    30 2 OB, T, K  Literaturoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Na zajęciach z bloku nauk pomocniczych literaturoznawstwa omówione zostaną podstawowe problemy filozofii nowożytnej ujęte jako kolejne próby 
interpretacji i reinterpretacji dziedzictwa filozofii antycznej, zaczynając od neoplatonizmu Mikołaja z Kuzy i stoicyzmu Kartezjusza po próby „powrotu do 
Greków” Nietzschego i Heideggera.  Zajęcia, wychodząc poza porządek historyczny,  mają też służyć wprowadzeniu do filozofii współczesnej – problemy 
filozoficzne będą traktowane jako zagadnienia aktualne, dotyczące bezpośrednio współczesnego odbiorcy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W13, K_U01, K_U07, K_U09, K_U14, K_K01 

Lektury greckie 
i łacińskie w oryginale  

 
10  
 

      10 3 OB, K  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy konwersatorium czytają w oryginale fragmenty utworu jednego lub kilku autorów wskazanych w kanonie lektur. Na I roku studenci pod 
kierunkiem prowadzącego zajęcia zapoznają się ze specyfiką stylu wybranych twórców, np. Horacego, Tacyta, Homera, Arystofanesa lub Herodota, by 
zgodnie z wymogami samodzielnie przygotować wskazane w programie lektury (kanon lektur), co jest warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W13, K_U01, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01 

Przedmioty 
obowiązkowe 
do wyboru 

30 30  30  30  30 30 2,5 -  
Przedmioty 
nieprzyporządkowane 
do żadnej dyscypliny 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci I roku muszą w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć zajęcia do wyboru za co najmniej 5 pkt. ECTS. Sami wybierają rodzaj realizowanych zajęć 
(OGUN, fakultet, w tym jeden przedmiot prowadzony w nowożytnym języku obcym na poziomie B2+, zob. tabela na str. 24) oraz semestr/y. Podana liczba 
pkt. ECTS oraz godzin w semestrze jest uśredniona. Przedstawienie treści potencjalnych przedmiotów i metod ich weryfikacji jest niemożliwe  w tym miejscu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, K_U01 
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Przedmioty właściwe dla modułu klasycznego 

Językoznawstwo  30        30 2 OB, T B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium poświęcone jest lekturze wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą. Cel zajęć to 
wyrobienie umiejętności ich odczytania i zanalizowania przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych. Na zajęciach zostaną omówione m.in.: zakres 
przedmiotowy językoznawstwa, główne nurty językoznawstwa współczesnego, komponenty systemu językowego, strukturalistyczna analiza językoznawcza, 
założenia i metody gramatyki generatywnej, akty mowy i pragmatyka, kognitywizm w językoznawstwie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W12, K_U03, K_U11, K_K01 

Gramatyka 
historyczna języka 
łacińskiego 

 30  
       30 4 OB, EP B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych problemów historii języka łacińskiego.  W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi 
zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego oraz podejmuje badania nad tekstami  (inskrypcje, w mniejszym stopniu  teksty 
literackie), wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej, a następnie próby samodzielnej ich interpretacji 
z uwzględnieniem literatury przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W16, K_U03, K_K_U15, K_K01 

Gramatyka 
historyczna języka 
greckiego 

 30  
       30 4 OB, EU  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ukazują rozwój języka greckiego na tle innych języków indoeuropejskich. W trakcie konwersatorium student poznaje przemiany fonetyczne i 
fleksyjne, jakie zaszły od czasów praindoeuropejskich do wykształcenia się języka greckiego oraz w czasie rozwoju greki. Omówiona zostaje etymologia i 
historia pewnych często używanych wyrazów. Greka jest przedstawiana na tle innych języków indoeuropejskich – zwłaszcza łaciny, sanskrytu, języków 
słowiańskich i germańskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W16, K_U03, K_K_U15, K_K01 
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Przedmioty właściwe modułu neolatynistycznego 

Translatorium 
neolatynistyczne   

  30  
     30 2 OB, T, K  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego łaciny poklasycznej poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat 
tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich). 
Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu wolnego, 
kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W17, K_U04, K_U02, K_U09, K_U10, , K_U13, K_U14, K_U15, K_K01 

Literatura 
nowołacińska  

 
30  
 

      30 3,5 OB, EU  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest syntetyczny przegląd poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego, poczynając od upadku Cesarstwa Rzymskiego, a kończąc na 
wieku XX, ze szczególnym uwzględnieniem literatury renesansu i baroku. Uczestnik poznaje periodyzację literatury nowołacińskiej oraz twórczość czołowych 
jej przedstawicieli.  Podczas zajęć zwraca się uwagę zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), 
jak i na nowe formy wypowiedzi (emblemat, elogium). Ukazuje się wpływ ruchów społecznych, religijnych i politycznych, a także wpływ rozwoju nauk ścisłych 
na piśmiennictwo nowołacińskie w Europie. Studenci zapoznają się również ze specyfiką literatury łacińskiej tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W13, K_W17, K_U02, K_U09, , K_U10, K_U13, K_U14, K_K01 

Elementy kultury 
renesansu i baroku 

30  
        30 3,5 EU  Literaturoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład ma na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu i baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, odwołuje się do takich dziedzin 
jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki, których znajomość jest nieodzowna w pracy literaturoznawcy. Celem wykładu jest ukazanie 
przemian, jakie zachodziły w kulturze na przestrzeni XVI-XVIII wieku. Wskazuje się z jednej strony na ciągłość i związki baroku z antykiem, średniowieczem i 
renesansem, z drugiej zaś sygnalizuje różnice i nowości nieobecne we wcześniejszych okresach. W trakcie zajęć na tle najważniejszych wydarzeń 
historycznych i politycznych doby baroku omawia się dominujące w ówczesnej sztuce i literaturze tendencje oraz zjawiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W13, K_W17, K_U02, K_U09, K_K01 

*W przypadku przedmiotów rocznych sposoby weryfikacji efektów uczenia się dotyczą całego cyklu dydaktycznego. 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 (moduł klasyczny), 28,5 (moduł neolatynistyczny) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów 

Stylistyka 
łacińska    

 

 
30  
 

    30 2 OB, T  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach student pod kierunkiem prowadzącego uczy się pisać teksty łacińskie zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki 
republikańskiej. Zajęcia stwarzają możliwość uporządkowania i pogłębienia wiedzy uzyskanej na wcześniejszych etapach nauki. Uczestnicy zdobywają cenne 
kompetencje umożliwiające m.in. tworzenie dokumentów w języku łacińskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U05, K_U09, K_U14, K_K01 

Edycja i krytyka 
tekstu    30  

     30 3 
 
OB, K 
 

B Literaturoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Tematem ćwiczeń są zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Zajęcia 
rozpoczyna przypomnienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Następnie prowadzący przechodzi do lektury tekstów autorów  
łacińskich o dużym stopniu zaawansowania, z aparatem krytycznym. Obszerną część ćwiczeń stanowią analizy aparatów krytycznych z  wybranych edycji 
autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Ponadto przewidziana jest 
lektura rękopisów wybranych autorów antycznych i postantycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U10, K_U14, K_K01 

Paleografia    
 
30  
 

    30 2 OB, EP  
Przedmiot 
nieprzyporządkowany 
do żadnej dyscypliny 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej poświęcony jest historii pisma łacińskiego (na tzw. materiale miękkim, czyli nieinskrypcyjnego) od najdawniejszych 
zabytków (papirusy z Qasr Ibrim z I w. p.n.e.) do wczesnych zabytków nowożytnych. Każdemu z wybranych tematów poświęconych jest kilka zajęć, na których 
studenci najpierw przyswajają wiedzę teoretyczną, a następnie zdobywają doświadczenie w samodzielnej lekturze tekstów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W13, K_U02, K_U07, K_K01 

Przedmioty 
obowiązkowe 
do wyboru 

60 60  60  60  60 
 
60 
 

6 -  
Przedmioty 
nieprzyporządkowane 
do żadnej dyscypliny 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci II roku muszą w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć zajęcia do wyboru za co najmniej 8 pkt. ECTS. Sami wybierają rodzaj realizowanych zajęć 
(OGUN, fakultet, w tym jeden przedmiot prowadzony w nowożytnym języku obcym na poziomie B2+, zob. tabela na str. 24) oraz semestr/y. Podana liczba 
pkt. ECTS oraz godzin w semestrze jest uśredniona. Przedstawienie treści potencjalnych przedmiotów i ich weryfikacji jest niemożliwe  w tym miejscu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, K_U01 
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Przedmioty właściwe dla modułu klasycznego 

Seminarium 
magisterskie 
łacińskie lub 
greckie (w tym praca 
magisterska) 

  
 

 
30  
 

     30 10 OB, PD B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu. Student doskonali umiejętności badawcze – formułowanie i analizę 
problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, zapoznaje się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium oraz przygotowywanej przez siebie pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Stylistyka 
grecka    30  

     30 2 OB, EP  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia pogłębiają wiedzę językową uczestników i zwiększają sprawność rozumienia tekstów w języku starogreckim. Po przebytym kursie stylistyki student 
będzie przygotowany do formułowania prostych wypowiedzi w języku greckim. Najważniejszym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności identyfikacji 
nieznanego tekstu i osadzenia go we właściwym kontekście (identyfikacja autora, czasu powstania, kontekstu kulturowego itp.) na podstawie cech 
stylistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U09, K_U13, K_K01 

Translatorium greckie 
lub łacińskie    

 
30  
 

    30 2 OB, T, K  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego języka greckiego lub łacińskiego poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko 
rozumiany warsztat tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie 
literackich). Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu 
wolnego, kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01 

Lektury greckie 
i łacińskie w 
oryginale 

 
 
10  
 

      10 3 OB, K  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy konwersatorium czytają w oryginale fragmenty utworu jednego lub kilku autorów wskazanych w kanonie lektur. Na II roku studenci pod 
kierunkiem prowadzącego zajęcia zapoznają się ze specyfiką stylu wybranych twórców, np. Plauta, Terencjusza, tragików greckich, greckich poetów okresu 
archaicznego, by zgodnie z wymogami samodzielnie przygotować wskazane w programie lektury (kanon lektur), co jest warunkiem uzyskania zaliczenia 
przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W13, K_U01, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01 

Przedmioty właściwe dla modułu neolatynistycznego 

Seminarium 
magisterskie 
neolatynistyczne  (w 
tym praca 
magisterska) 

  
 30       30 10 OB, PD B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu. Student doskonali umiejętności badawcze – formułowanie i analizę 
problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, zapoznaje się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium oraz przygotowywanej przez siebie pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06 ,K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05  

Translatorium 
neolatynistyczne    

 
30  
 

    30 2 OB, T, K  Językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego łaciny poklasycznej poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat 
tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich). 
Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu wolnego, 
kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W17, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01 

Myśl renesansu  
 
30  
 

      30 4 OB, EP  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest lektura, analiza i interpretacja  renesansowych tekstów źródłowych z zakresu filozofii i innych dziedzin myśli w tej epoce, ukazanie relacji 
między filozofią i literaturą a życiem społecznym i politycznym, a co za tym idzie, zrozumienie istoty przełomu renesansowego i poznanie podstawowych 
wartości kulturowych, które ukształtowały naszą cywilizację w późniejszych epokach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W13, K_U07, K_U09, K_U14, K_K01 

Lektury łacińskie 
i nowołacińskie  
w oryginale 

 
 
10  
 

      10 3 OB, K  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy konwersatorium czytają w oryginale fragmenty utworu jednego lub kilku autorów wskazanych w kanonie lektur. Na II roku studenci pod 
kierunkiem prowadzącego zajęcia zapoznają się ze specyfiką stylu wybranych twórców, np. Plauta, Terencjusza, Petrarki, Kochanowskiego, Janickiego, by 
zgodnie z wymogami samodzielnie przygotować wskazane w programie lektury (kanon lektur), co jest warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W13, K_U01, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01 

*W przypadku przedmiotów rocznych sposoby weryfikacji efektów uczenia się dotyczą całego cyklu dydaktycznego. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 (moduł klasyczny), 32 (moduł neolatynistyczny) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów 

Stylistyka 
łacińska    

 

 
30  
 

    30 2 OB, T  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na zajęciach student pod kierunkiem prowadzącego uczy się pisać teksty łacińskie zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki 
republikańskiej. Zajęcia stwarzają możliwość uporządkowania i pogłębienia wiedzy uzyskanej na wcześniejszych etapach nauki. Uczestnicy zdobywają cenne 
kompetencje umożliwiające m.in. tworzenie dokumentów w języku łacińskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U06, K_U09, K_U13, K_K01 

Paleografia    
 
30  
 

    30 2 OB, EP  
Przedmiot 
nieprzyporządkowany 
do żadnej dyscypliny 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej poświęcony jest historii pisma łacińskiego (na tzw. materiale miękkim, czyli nieinskrypcyjnego) od najdawniejszych 
zabytków (papirusy z Qasr Ibrim z I w. p.n.e.) do wczesnych zabytków nowożytnych. Każdemu z wybranych tematów poświęconych jest kilka zajęć, na których 
studenci najpierw przyswajają wiedzę teoretyczną, a następnie zdobywają doświadczenie w samodzielnej lekturze tekstów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U02, K_U07, K_K01 

Przedmioty 
obowiązkowe 
do wyboru 

30 30  30  30  30 
 
30 
 

2 -  
Przedmioty 
nieprzyporządkowane 
do żadnej dyscypliny 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci II roku muszą w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć zajęcia do wyboru za co najmniej 8 pkt. ECTS. Sami wybierają rodzaj realizowanych zajęć 
(OGUN, fakultet, w tym jeden przedmiot prowadzony w nowożytnym języku obcym na poziomie B2+, zob. tabela na str. 24) oraz semestr/y. Podana liczba 
pkt. ECTS oraz godzin w semestrze jest uśredniona. Przedstawienie treści potencjalnych przedmiotów i ich weryfikacji jest niemożliwe  w tym miejscu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, K_U01 

Przedmioty właściwe dla modułu klasycznego 

Seminarium 
magisterskie 
łacińskie lub 
greckie  (w tym praca 
magisterska) 

  
 

30  
      30 20 OB, PD B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu. Student doskonali umiejętności badawcze – formułowanie i analizę 
problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, zapoznaje się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium oraz przygotowywanej przez siebie pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Stylistyka grecka    
 
30  
 

    30 2 OB, EP  Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia pogłębiają wiedzę językową uczestników i zwiększają sprawność rozumienia tekstów w języku starogreckim. Po przebytym kursie stylistyki student 
będzie przygotowany do formułowania prostych wypowiedzi w języku greckim. Najważniejszym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności identyfikacji 
nieznanego tekstu i osadzenia go we właściwym kontekście (identyfikacja autora, czasu powstania, kontekstu kulturowego itp.) na podstawie cech 
stylistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U09, K_U14, K_K01 
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Translatorium greckie 
lub  łacińskie    

 
30  
 

    30 2 OB, T, K  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego języka greckiego lub łacińskiego poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko 
rozumiany warsztat tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie 
literackich). Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu 
wolnego, kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01 

Przedmioty właściwe dla modułu neolatynistycznego  

Seminarium 
magisterskie 
neolatynistyczne  (w 
tym praca 
magisterska) 

  
 30       30 20 OB, PD B Literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu. Student doskonali umiejętności badawcze – formułowanie i analizę 
problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, zapoznaje się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego  
tematyką seminarium oraz przygotowywanej przez siebie pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 ,K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15 , K_U01, K_U02, K_U04, K_U06 ,K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05  

Translatorium 
neolatynistyczne    

 
30  
 

    30 2 OB, K, T  Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem translatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu, kształtowanie kompetencji translatorskich oraz 
poszerzenie zasobu leksykalnego łaciny poklasycznej poprzez lekturę wybranych tekstów. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat 
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tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich). 
Praktyczne tematy poruszane podczas zajęć to m.in. problem przekładalności dzieła, idiolektu, wierności i odpowiedniości przekładu, przekładu wolnego, 
kongenialnego, dopuszczalnej wolności przekładu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W17, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_K01 

*W przypadku przedmiotów rocznych sposoby weryfikacji efektów uczenia się dotyczą całego cyklu dydaktycznego. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 (moduł klasyczny), 28 (moduł neolatynistyczny) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 (moduł klasyczny), 150 (moduł neolatynistyczny) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 950 
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DO WYBORU, W TYM CO NAJMNIEJ JEDNE ZAJĘCIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM NOWOŻYTNYM NA POZIOMIE B2+  
 

Przedmiot Rodzaj zajęć pkt. ECTS 
zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku  W/K/Ć min. 6 
przedmioty z obszaru nauk społecznych* W/K/Ć 5 
zajęcia fakultatywne w IFK W/K/Ć min. 2 
RAZEM  min. 13 

* Student może je zaliczyć w ramach 6ECTS z zajęć ogólnouniwersyteckich; w takiej sytuacji brakujące 5ECTS (do obowiązkowej puli 13ECTS) może wyrobić w ramach innych zajęć ogólnouniwersyteckich 
lub fakultatywnych w IFK.  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna / semestralna 
– Inne: 
– K  –  kolokwium  (zaliczenie ustne) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– OB –  ocena bieżącego przygotowania do zajęć, ocena 
ciągła umiejętności studenta, ocena merytorycznego 
wkładu w dyskusję, ocena umiejętności argumentacji 

– OP –  ocena pracodawcy / koordynatora ds. praktyk 
– PD – praca dyplomowa 

5. Nie dotyczy. 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 77% 

nauki humanistyczne językoznawstwo 23% 
 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0231 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 72 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia* 

107 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

67 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych praktyki nauczycielskie 
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2 pkt. ECTS – praktyki 
psychologiczno-pedagogiczne (30 h) 
zajęcia terenowe; 8  pkt. ECTS – 
praktyki nauczycielskie (120 h) – 
zajęcia terenowe 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
 
Praktyki pedagogiczne 
W ramach nieobowiązkowej specjalizacji nauczycielskiej student realizuje zarówno praktyki psychologiczno-pedagogiczne, jak i dydaktyczne. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają 
się w szkołach średnich, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Celem praktyk jest gromadzenie 
doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowaniem nabytej wiedzy 
psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu. Nauczycielskie praktyki zawodowe są realizowane w liceach i innych placówkach, w których 
organizowane są lekcje języka łacińskiego. Ich celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu 
dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 
Praktyki kierunkowe i zawodowe w ramach specjalizacji nauczycielskiej realizowane są zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. 

*Odliczono zajęcia obowiązkowe do wyboru, które student może realizować w formie zajęć internatowych. 
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SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA  

na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 

studia II stopnia (stacjonarne dzienne) 

specjalizacja nieobowiązkowa 

Program obowiązujący od 1 X 2019 r. 

 

Nazwa modułu: specjalizacja nauczycielska 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia się 
dla modułu 

Efekty uczenia się 
Odniesienie do efektów uczenia się zdefiniowanych 

dla kierunku i specjalności 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

W01 rolę przygotowania psychologiczno-pedagogicznego w  pracy z uczniami w szkole 
ponadpodstawowej i innych placówkach oświatowych  

 

W02 zagadnienia z programu nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole 
ponadpodstawowej w powiązaniu z naukami pokrewnymi i innymi tekstami kultury 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

U01 wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia lekcji 
języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej i w  innych placówkach 
oświatowych, posługując się zróżnicowanymi formami metodycznymi w zależności od specyfiki 
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materiału i poziomu przygotowania uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, 
podręczników, pomocy dydaktycznych i współczesnych mediów 

U02  wykorzystać wiedzę z zakresu językoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia lekcji 
języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej i w innych placówkach 
oświatowych, posługując się zróżnicowanymi formami metodycznymi w zależności od specyfiki 
materiału i poziomu przygotowania uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, 
podręczników, pomocy dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

U03 sprawnie i skutecznie komunikować się z grupą, w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-
uczeń, nauczyciel-rodzice oraz środowiskiem innych nauczycieli i pedagogów w szkole 

 

U04 konfrontować nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością pedagogiczną 
w działaniu praktycznym i wykorzystać wnioski we własnej pracy zawodowej 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K01 pełnienia roli nauczyciela jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, mając świadomość 
odpowiedzialności etycznej i prawnej towarzyszącej procesowi dydaktycznemu i 
wychowawczemu  

 

K02 pracy w grupie, konsolidowania jej i uczestniczenia w życiu społeczności nauczycieli i uczniów w 
szkole 
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Program specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia: przygotowanie do nauczania przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkołach ponadpodstawowych obejmuje dwa 
moduły przedmiotowe: 

I. Program modułu: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia ogólna 30        30 1 T lub K   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wykład ma za zadanie dostarczenie studentom podstawowej wiedzy potrzebnej przyszłym nauczycielom. Obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii 
ogólnej, rozwojowej i psychopatologii z elementami psychologii wychowawczej 

Pedagogika ogólna 30        30 1 T lub K   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji dotyczących problemów współczesnego wychowania oraz 
nowoczesnej dydaktyki m.in. takich, jak kształtowanie umiejętności badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działania w klasie, 
współpracy z rodzicami, a także z szerszym środowiskiem szkolnym. 

Emisja głosu    30  30   30 2 OB   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia / warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania 
oraz higieny narządu głosu. 

Liczba punktów ECTS w semestrze: 4 

Liczba godzin w semestrze: 90 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Zajęcia 

terenowe 

Psychologia ucznia  

w szkole 
ponadpodstawowej 

30 30       30 2 T lub K   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu / konwersatorium jest wprowadzenie w szereg zagadnień z psychologii, których znajomość jest niezbędna w pracy pedagogicznej na 
poziomie szkół średnich. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, psychologii motywacji oraz procesów 
grupowych. 

Pedagogika nauczania w 
szkole 
ponadpodstawowej 

30 30       30 2 T lub K   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki) w 
szkołach ponadpodstawowych, w tym m.in. prawidłowości procesu wychowania i nauczania, metody i formy pracy pedagogicznej, procesy integracyjne, 
metody profilaktyki, diagnostyki i terapii. 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

        30 2 OB   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk jest konfrontacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z rzeczywistością edukacyjną w szkole poprzez gromadzenie doświadczeń 
związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

Liczba punktów ECTS w semestrze: 6 
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Liczba godzin w semestrze: 90 

 
II. Program modułu: przygotowanie w zakresie dydaktycznym 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Zajęcia 

terenowe 

Dydaktyka ogólna 30        30 1 T lub K   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot Dydaktyka ogólna ma zapoznać studenta z podstawami dydaktyki i przygotować do pracy dydaktycznej w szkole. Na zajęciach  zostaną 
omówione m.in. następujące zagadnienia: systemy dydaktyczne, przedmiot i zadania dydaktyki, dobór treści kształcenia – kryteria, zasady nauczania, 
metody nauczania, wybrane zagadnienia z zakresu historii nauczania i wychowania. 

Dydaktyka 
przedmiotu Język 
łaciński i kultura 
antyczna 

   30     30 2 EU*   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia z dydaktyki przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z języka łacińskiego i kultury 
antycznej w szkole ponadpodstawowej. W trakcie kursu studenci zapoznają się z metodologią nauczania języków klasycznych i kultury antycznej i 
możliwością jej wykorzystania także na innych etapach edukacyjnych, zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, takie jak: wybór i 
ewaluacja programu nauczania, przygotowanie programu nauczania i rozkładu materiału, pisanie konspektów i scenariuszy lekcji oraz konstruowanie 
tekstów i sprawdzianów. 

Praktyki 
nauczycielskie** 

       60 60 4 OP   
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Treści programowe dla 

przedmiotu 

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu 
dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. 
praktyk zawodowych i kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich 

Liczba punktów ECTS w semestrze: 5 

Liczba godzin w semestrze: 120 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Zajęcia 

terenowe 

Dydaktyka przedmiotu 
Język łaciński i kultura 
antyczna 

   60     60 4 EU   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia z dydaktyki przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z języka łacińskiego i kultury 
antycznej w szkole ponadpodstawowej. W trakcie kursu studenci zapoznają się z metodologią nauczania języków klasycznych i kultury antycznej i 
możliwością jej wykorzystania także na innych etapach edukacyjnych, zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, takie jak: wybór i 
ewaluacja programu nauczania, przygotowanie programu nauczania i rozkładu materiału, pisanie konspektów i scenariuszy lekcji oraz konstruowanie 
tekstów i sprawdzianów. 

Praktyki 
nauczycielskie** 

       60 60 4 OP   
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu 
dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 
Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. 
Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i 
kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich 

*Egzamin odbywa się zakończeniu pełnego cyklu dydaktycznego w wymiarze 90 godz. 

**Studenci mogą odbyć praktyki w innym wymiarze godzinowym w semestrze w zależności od ustaleń z opiekunem praktyk. 

Liczba punktów ECTS w semestrze: 8 

Liczba godzin w semestrze: 120 

Liczba godzin całego cyklu: 420 
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Załącznik nr 34 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych             

literaturoznawstwo  61% literaturoznawstwo 

dziedzina nauk 
humanistycznych             

językoznawstwo  39%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia polska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie:) 

K_W01 w pogłębionym stopniu rolę refleksji  literaturoznawczej w kształtowaniu kultury, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury współczesnej 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu rolę refleksji językoznawczej w kształtowaniu kultury P7S_WG 

K_W03 

 

w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie literaturoznawstwa w relacji do innych dyscyplin 
naukowych oraz jego najnowszą specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie językoznawstwa w relacji do innych dyscyplin 
naukowych oraz jego najnowszą specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

 

P7S_WG 

K_W05 

w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z zakresu historii literatury, teorii 
literatury i komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii 

stosowanych w najnowszych literaturoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków 
rozwoju tej dyscypliny 

P7S_WG 
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K_W06 

w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z językoznawstwa diachronicznego i 
synchronicznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii stosowanych 

najnowszych językoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków rozwoju tej 
dyscypliny 

P7S_WG 

K_W07 
w stopniu pogłębionym diachroniczny charakter kształtowania się koncepcji badań 

literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnienie badań nad polską literaturą współczesną i 
popularną 

P7S_WG 

K_W08 
w stopniu pogłębionym diachroniczny charakter kształtowania się koncepcji badań 

językoznawczych, ze szczególnym uwzględnienie badań nad językoznawstwem ogólnym i historią 
języka polskiego 

P7S_WG 

K_W09 w stopniu pogłębionym dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego oraz tematy i idee 
pisarskie, ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej XX wieku i literatury najnowszej 

P7S_WG/WK 

K_W10 w stopniu pogłębionym kompleksową naturę języka polskiego na tle języków europejskich oraz 
jego złożoność i historyczną zmienność znaczeń 

P7S_WG 

K_W11 w stopniu pogłębionym rolę refleksji z zakresu innych nauk humanistycznych i nauk społecznych 
w procesie analizy historycznoliterackiej 

P7S_WG/WK 

K_W12 w stopniu pogłębionym wpływ dzieł literackich na dzieje kultury polskiej i kształtowanie się 
świadomości kulturowej, cywilizacyjnej i społecznej 

P7S_WG/WK 

K_W13 w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy dzieł literackich, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki tekstów literatury polskiej XX wieku i literatury najnowszej 

P7S_WG 

K_W14 prawne i etyczne uwarunkowania przedsiębiorczości, działalności naukowej i zawodowej 
związanej z filologią polską oraz reguły zarządzania zasadami własności intelektualnej 

P7S_WK 
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UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi:) 

K_U01 

 

 

 

 

 

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia 
w badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, 

analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych i wykorzystywać je we własnych projektach badawczych z zakresu 

literaturoznawstwa 

P7S_UW 

K_U02 

 

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia 
w badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, 

analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych i wykorzystywać je we własnych projektach badawczych z zakresu 

językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U03 
w stopniu pogłębionym wykorzystywać we własnej pracy badawczej wnioski płynące z 
przeczytanych, zinterpretowanych i przeanalizowanych tekstów literackich oraz tekstów 

naukowych z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UW 

K_U04 
w stopniu pogłębionym stosować w dyskursie naukowym i własnych pracach badawczych 
poznaną terminologię, ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla 

literaturoznawstwa 

 

P7S_UW 

K_U05 
w stopniu pogłębionym stosować w dyskursie naukowym i własnych pracach badawczych 
poznaną terminologię, ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla 

językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U06 

w stopniu pogłębionym stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz 
samodzielnie wysnuwać wnioski, dobierać strategie argumentacyjne, z wykorzystaniem 

poglądów i tez innych autorów, formułować odpowiedzi na krytykę, brać udział w debacie i 
prowadzić debatę oraz być gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 

argumentów, a także dyskutować na specjalistyczne tematy literaturoznawcze ze 
zróżnicowanym kręgiem odbiorców 

P7S_UK 
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K_U07 

w stopniu pogłębionym stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz 
samodzielnie wysnuwać wnioski, stawiać hipotezy badawcze, dobierać strategie 

argumentacyjne, z wykorzystaniem poglądów i tez innych autorów, formułować odpowiedzi na 
krytykę, brać udział w debacie i prowadzić debatę oraz być gotowym do zmiany opinii w 
świetle dostępnych danych i argumentów, a także dyskutować na specjalistyczne tematy 

językoznawcze ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców 

P7S_UK 

K_U08 
w stopniu zaawansowanym przeprowadzić krytyczną analizę procesu historycznoliterackiego i 

właściwie usytuować w nim różne zjawiska społeczno-kulturowe i cywilizacyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnych 

P7S_UW 

K_U9 
formułować w sposób pogłębiony w mowie i na piśmie problemy badawcze właściwe dla 

literaturoznawstwa, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych, 
literackich i światopoglądowych 

P7S_UW/UK 

K_U10 
pisać samodzielne prace badawcze z zakresu literaturoznawstwa pod kierunkiem opiekuna 

naukowego lub kierownika zespołu badawczego z właściwym doborem literatury przedmiotu ze 
szczególnym uwzględnieniem wyników najnowszych badań 

P7S_UW/UK 

K_U11 
pisać samodzielne prace badawcze z zakresu językoznawstwa pod kierunkiem opiekuna 

naukowego lub kierownika zespołu badawczego z właściwym doborem literatury przedmiotu ze 
szczególnym uwzględnieniem wyników najnowszych badań 

P7S_UW/UK 

K_U12 posługiwać się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

  
K_U13 samodzielnie podejmować i inicjować zespołowe i indywidualne działania naukowe P7S_UO/UU 

K_U14 wszechstronnie wykorzystywać innowacyjne narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla 
literaturoznawstwa 

P7S_UW 
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K_U15 wszechstronnie wykorzystywać innowacyjne narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla 
językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U16 planować własną ścieżkę rozwoju intelektualnego i ukierunkowywać innych w tym zakresie 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotów do:) 

K_K01 profesjonalnego organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny swoich 
dokonań 

P7S_KK 

K_K02 

wzięcia etycznej odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy, podtrzymywania etosu 
zawodowego, kierowania się uczciwością i rzetelnością naukową w prowadzeniu sporów 
naukowych i ideowych oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w wypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KR 

K_K03 uznania znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia 
wydarzeń społecznych i kulturalnych 

P7S_KK 

K_K04 uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych P7S_KK 

K_K05 wykorzystania kompetencji literaturoznawczych w działaniu na rzecz i organizowaniu życia 
kulturalnego regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 

K_K06 wykorzystania kompetencji językoznawczych w działania na rzecz i organizowania życia 
kulturalnego regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr. 
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3. Nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku: filologia polska 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 

Razem: 
Punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

 

Leksykografia 

30        30 3 T  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wykład traktuje o społecznych uwarunkowaniach leksykografii: jej źródłach i celach, rodzajach słowników, ich strukturze i 
funkcjach społecznych oraz tworzeniu, wydawaniu, recenzowaniu i używaniu słowników. Przedmiotem wykładu są między innymi: 
typologia, struktura, struktura polskiej leksykografii, wpływ kultury i polityki na zawartość słowników, społeczny status słowników, 
badania nad ich używaniem oraz komercyjne aspekty leksykografii. Słuchacze uczą się oceniać słowniki na podstawie różnych 
kryteriów i wybierać opracowania leksykograficzne stosownie do swoich potrzeb. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W14, K_U02, K_U15, K_K02, K_K04 

Metodologia badań 
filologicznych (do wyboru 
spośród: a. metodologia 
badań literaturoznawczych; 
b. metodologia badań 
językoznawczych – 
synchronia; c. metodologia 

30        30 3 T  językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo 
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badań językoznawczych – 
diachronia) 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metodologia badań literaturoznawczych: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
literaturoznawczych. Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, jego kierunków, nurtów, 
stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Metodologia badań językoznawczych – synchronia: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
językoznawczych (synchronicznych). Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa 
synchronicznego, jego kierunków, nurtów, stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Metodologia badań językoznawczych – diachronia: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
językoznawczych (diachronicznych). Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa 
diachronicznego, jego kierunków, nurtów, stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Metodologia badań literackich: K_W03, K_W05, KW_07, K_U01, K_U04, K_K04 

Metodologia badań językoznawczych – synchronia: K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U05, K_K04 

Metodologia badań językoznawczych – diachronia: K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U05, K_K04 

Opracowanie językowe 
tekstu naukowego 

   30     30 4 T, OA    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania tekstów naukowych z zakresu filologii polskiej, w szczególności 
rozprawy magisterskiej. Studenci podejmują krytyczną analizę wybranych naukowych tekstów filologicznych w ich 
podstawowych odmianach, takich jak artykuł naukowy, rozprawa (magisterska), esej, recenzja naukowa, referat czy prezentacja. 
Celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności praktycznych, w związku z tym uczą się oni zasad komponowania 
tekstu naukowego, dostosowywania formy wypowiedzi (ze szczególnym naciskiem na składnię i interpunkcję oraz leksykalne 
środki stylistyczne) do jej celu oraz dobierania odpowiednich środków językowych, tak aby tekst odpowiadał regułom wybranego 
gatunku naukowego, spełniał warunki spójności, poprawności kompozycyjnej, językowej i harmonii stylistycznej. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W14, K_U01, K_U02, K_U10, K_U11, K_U16, K_K01 

Literatura polska lat 1918-
1945 (moduły: Tradycja, 
Nowoczesność) lub Teksty 
literatury współczesnej – 
analiza kontekstowa (moduł: 
Komparatystyka)** 

   30     30 7 EU, PR, OA  literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Literatura polska lat 1918-1945: Zajęcia służą głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich 
zachodzących w omawianym okresie, sprzyjają wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz 
nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją. Przedmiotem zainteresowania są również problemy ewolucji idei oraz motywów 
literackich. Zajęcia mają na celu ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, 
lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary 
problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym 
zakresie. 
Teksty literatury współczesnej – analiza kontekstowa: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania 
analizy kontekstowej jako metody przydatnej do rozpoznania i opisu związków literatury współczesnej i najnowszej z wybranymi 
tekstami z literatur innych kręgów językowych oraz relacji tejże literatury z innymi dyskursami (w szczególności zaś z dyskursem 
filozoficznym). Zajęcia mają ułatwić rozumienie literatury polskiej wskazanego okresu w sposób pogłębiony i ukazywać ją nie 
tylko jako formującą się w procesie międzynarodowej transmisji tematów, form i estetyk, lecz także jako wchodzącą w 
zróżnicowane pod względem funkcjonalnym relacje z innymi dyskursami. Studenci zapoznają się z propozycjami typologii 
kontekstów. Dyskutowane są również problemy doboru i ekwiwalencji kontekstów, ich celem jest również wykształcenie 
umiejętności identyfikacji wyznaczników kontekstu w tekstach literatury współczesnej i najnowszej. Zajęcia służą także 
wskazaniu (związanych z potrzebą ukontekstowienia rodzimych zjawisk literackich) obszarów problemowych, które domagają się 
nowych rozstrzygnięć oraz przygotowaniu studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K03, K_K04, K_K05 

Translatorium B2+***  30       30 3 PR, OA   
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz terminologią 
specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Zajęcia 
są poświęcone lekturze tekstów dotyczących teorii i metod translatologicznych oraz tłumaczeniu różnego rodzaju tekstów 
naukowych i literackich.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W06, K_U01, K_U12, K_K03 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki spoza 
kierunku studiów***  

30 30  30  30   30 3 metody 
weryfikacji 
uzależnione 
od wyboru 
konkretnych 
zajęć 

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Uzależnione od tematu i specyfiki przedmiotu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Seminarium magisterskie   30      30 8 OA, Proj   literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, 
zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
bliskiej zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 



12 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Literatura polska lat 1945-
1989 (moduły: Tradycja, 
Nowoczesność) lub Wielkie 
dzieła literatury światowej 
w ujęciu porównawczym 
(moduł: 
Komparatystyka)** 

   30     30 7 EU, PR, OA   literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Literatura polska lat 1918-1945: Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów 
historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i 
dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją. Przedmiotem zainteresowania są również problemy ewolucji idei oraz 
motywów literackich. Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego 
okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać 
obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w 
tym zakresie. 
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Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym: Zajęcia skoncentrują się wokół głośnych lub ważnych lecz 
zapoznanych dzieł literatury światowej XIX i pocz. XX w. traktowanych jako centra konstelacji. Perspektywa porównawcza 
obejmie różne literatury oraz niekiedy różne sztuki, w zależności od specyfiki danego dzieła literackiego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Konwersatorium do 
wyboru*** (w zależności 
od wybranego modułu: I 
Tradycja, II Nowoczesność; 
III Komparatystyka)** 

 30       30 7 OA, Proj lub 
E 

B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I Tradycja, II Nowoczesność; III 
Komparatystyka) i związane są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do 
następujących obszarów badawczych: historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo 
diachroniczne i synchroniczne.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Konwersatorium do 
wyboru*** (w zależności 
od wybranego modułu: I 
Tradycja, II Nowoczesność; 
III Komparatystyka) 

 

 30       30 7 OA, Proj lub 
E 

B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I. Tradycja, II. Nowoczesność; III. 
Komparatystyka) i związane są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do 
następujących obszarów badawczych: historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo 
diachroniczne i synchroniczne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Seminarium magisterskie   30      30 8 OA, Proj B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, 
zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
bliskiej zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin  P/B 
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W K S Ć L Wr Pr Inne Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu* 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

Historia języka polskiego 

 

30   30     60 8 EP (EU – 
„zerówka), T, 
OA  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat ewolucji języka polskiego w okresie od X do XXI wieku. 
Uświadomienie im związków między historią języka a historią kultury narodowej, wpływu czynników zewnętrznojęzykowych na 
rozwój polszczyzny literackiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U15, K_K03 

Językoznawstwo ogólne 30        30 7 EU  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Podczas wykładu są omawiane są wybrane zagadnienia typologii języków: typologia fonologiczna, typologia morfologiczna 
(wyrazowość, części mowy, kategorie gramatyczne i ich wartości), typologia składniowa (wybrane konstrukcje składniowe, szyk 
wybranych elementów składniowych, korelacje szyku) oraz typologia leksykalna (wybrane pola semantyczne, m. in. nazwy 
pokrewieństwa, barwy, części ciała, wymiary, czasowniki ruchu) 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_K03 

Literatura najnowsza 

 

   30     30 5 T, OA  literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi dyskursami modnymi we współczesnej humanistyce i 
wykorzystywanymi przez literaturoznawców oraz kulturoznawców jako narzędzia interpretacyjne. Przedstawiane narracje 
teoretyczne ilustrowane są przykładami z polskiej literatury XX wieku (pomocniczo) i (przede wszystkim) najnowszej (w 
porządku problemowym). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Seminarium magisterskie 
(w tym praca magisterska) 

  30      30 10 OA, PM B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, 
zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
bliskiej zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
 

 

 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
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Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Seminarium magisterskie (w 
tym praca magisterska) 

 

  30      30 15 OA PM B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, 
zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
bliskiej zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Literatura popularna 

 

   30     30 5 T,  OA   literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach prezentowane są podstawowe zagadnienia interpretacyjne związane z literaturą popularną: jej źródła, przemiany 
topiki i konwencji gatunkowych, newralgiczne zjawiska współczesne, gatunki i konwencje literackie – w ujęciu diachronicznym, 
w odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i czytelnika 
dziecięcego. Podejmowane zagadnienia rozpatrywane są m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, 
socjologiczno-rynkowym. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, 
K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatorium do 
wyboru*** (w zależności od 
wybranego modułu: I 
Tradycja, II Nowoczesność; 
III Komparatystyka)** 

 

 30       30 7 OA, Proj lub 
E 

B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I Tradycja, II Nowoczesność; III 
Komparatystyka) i związane są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do 
następujących obszarów badawczych: historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo 
diachroniczne i synchroniczne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki spoza 
kierunku studiów*** 

 

30 30  30  30   30 3 metody 
weryfikacji 
uzależnione 
od wyboru 
konkretnych 
zajęć 

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Uzależnione od tematu i specyfiki przedmiotu. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600 
 
* W przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu. 

** Studenci od I roku studiów mają do wyboru trzy moduły Tradycja, Nowoczesność i Komparatystyka.  

*** Przedmioty te studenci mogą zaliczyć w pierwszym lub drugim semestrze danego roku akademickiego. 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– PM – praca magisterska 
– OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena bieżącego 

przygotowania do zajęć, ocena ciągła umiejętności studenta, ocena 
merytorycznego wkładu w dyskusję, analiza przypadku, 
rozwiązywanie zadań problemowych, ocena pracy w grupie, ocena 
czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, ocena umiejętności 
argumentacji) 

5. Nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
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ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk humanistycznych             literaturoznawstwo 82%* 

dziedzina nauk humanistycznych             językoznawstwo  18% 

* Do przedmiotów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej literaturoznawstwo zostały wliczone seminaria magisterskie (41 ECTS), 
konwersatoria do wyboru (21 ECTS) oraz metodologie badań filologicznych (3 ECTS), które mogą mieć również charakter zajęć językoznawczych. 
Jeśli nie liczyć by tych przedmiotów, proporcje udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
wyglądałyby następująco: 57% literaturoznawstwo, 43% językoznawstwo.  

 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 85 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 114 ECTS* 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

62 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych praktyki pedagogiczne (poza 
programem studiów) 5 ECTS, 
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150 godz., w tym: praktyka 
pedagogiczno-psychologiczna 
30 godz., praktyka dydaktyczna 
– 120 godz. 
 

 Praktyki pedagogiczne (poza programem studiów) 
 
W ramach specjalizacji nauczycielskiej student realizuje zarówno praktyki kierunkowe (psychologiczno-pedagogiczne), jak i zawodowe (dydaktyczne), a także 
praktyki śródroczne (hospitacje). 
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach 
prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z 
uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowaniem nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z 
rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu. 
Nauczycielskie praktyki zawodowe są realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ich celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z 
pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym. 
Praktyki kierunkowe i zawodowe w ramach specjalizacji nauczycielskiej realizowane są zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. 
 

* Do puli zajęć niewymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wliczone zostały przedmioty ogólnouniwersyteckie, które mogą 
być przez studentów realizowane w formie zajęć internetowych. 

 

 

 

 

Dodatkowe specjalizacje (nieobowiązkowa) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia polska 

Nazwa modułu: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Symbol efektów uczenia 
się dla modułu Efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 typologię gatunków tekstów użytkowych i artystycznych z uwzględnieniem ich 
współczesnych odmian 

 

S_W02 specjalistyczne zagadnienia z zakresu produkcji współczesnej książki (drukowanej i 
cyfrowej) 

 

S_W03 etapy rozwoju polskiego ruchu wydawniczego w kontekstach europejskich od czasów 
staropolskich do współczesności (wydawnictwa książkowe i prasowe, praktyki 
wznowień literackich jako kontekst historii literatury oraz recepcja przekładów 
literatury obcej w różnych okresach rozwoju literatury polskiej) oraz mechanizmy 
działania współczesnych wydawnictwa 

 

S_W04 zagadnienia dotyczące reprezentacji, reprodukcji i upowszechniania dzieł sztuki 
wizualnej w publikacjach prasowych i książkowych, techniki kopiowania, związki 
między ilustracją a tekstem 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 samodzielnie opracować i przygotować edycję szkolną, popularno-naukową i krytyczną 
dzieła literackiego z uwzględnieniem pracy z autografem, porównywania przekazów 
tekstowych dzieła, przygotowania komentarza objaśniającego i aparatu krytycznego 

 

S_U02 samodzielnie dokonać redakcji językowej i merytorycznej tekstu publicystycznego, 
naukowego i artystycznego 

 

S_U03 samodzielnie analizować i tworzyć tradycyjny i cyfrowy przekaz tekstowy, mając na 
uwadze jego funkcję, nadawcę i odbiorcę, a także uwzględniając podstawową wiedzę z 
zakresu tekstologii, stylistyki i poetyki 

 

S_U04 samodzielnie przygotować tekst do druku z uwzględnieniem jego koncepcji graficznej  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 profesjonalnej współpracy z autorem oraz organizacji promocji i marketingu publikacji 
autora 
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S_K02 samoedukacji w działalności zawodowej oraz wdrażania uregulowań unijnych w 
różnorodnych płaszczyznach działalności zawodowej edytora, redaktora i wydawcy 

 

 
Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów 
1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Edycja tekstu 
literackiego. Warsztaty 

     30   30 3 T; Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są specjalistycznym zagadnieniom opracowania tekstologicznego i przygotowania edycji szkolnej, popularno-naukowej i 
krytycznej dzieł literackich. W trakcie kursu dydaktycznego studenci wykonują indywidualne projekty badawcze dotyczące pracy z autografem, 
porównania przekazów tekstowych dzieła, komentarza objaśniającego i przygotowania aparatu krytycznego. 

Warsztaty 
redaktorskie I 

     15   15 1,5 T; Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone zaawansowanym zagadnieniom redakcji językowej i merytorycznej tekstów publicystycznych, naukowych i artystycznych, w 
trakcie których studenci wykonują projekty autorskie doskonalące wiedzę z zakresu poprawności językowej.  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 4,5   
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 45 
 
1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
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Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Warsztaty 
redaktorskie II 

     30   30 3 T; Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone zaawansowanym zagadnieniom redakcji językowej i merytorycznej tekstów publicystycznych, naukowych i artystycznych, w 
trakcie których studenci wykonują projekty autorskie doskonalące wiedzę z zakresu poprawności językowej. 

Funkcjonowanie 
wydawnictwa. Historia 
i współczesność 

15        15 1,5 EP B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia przedstawiają w syntetycznym ujęciu najważniejsze etapy rozwoju polskiego ruchu wydawniczego w kontekstach europejskich od 
czasów staropolskich po współczesność. Dostarczają wiedzy bazowej na temat historii wydawnictw książkowych i prasowych jako instytucji 
życia literackiego i spełniają funkcję kontekstu socjologicznego badań z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego dzieł literackich. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 4,5   
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 45 
1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć – liczba godzin  Razem: P/B 
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W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

Praktyka tekstu 
autorskiego 

     30   30 3 T; Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności indywidualnego tworzenia tekstu użytkowego / literackiego w odniesieniu do podstawowych 
zagadnień tekstologii, stylistyki i poetyki. Ich celem jest analiza i generowanie przekazów tekstowych w zależności od stopnia spójności, funkcji, 
nadawcy i adresata tekstu.  

Warsztaty 
typograficzne 

     15   15 2 Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia prezentują specjalistyczne zagadnienia z zakresu produkcji książki współczesnej, zarówno drukowanej, jak i cyfrowej, z wykorzystaniem 
licencjonowanych programów typograficznych i dotyczących grafiki książkowej. Studenci wykonują indywidualne projekty z zakresu wybranych 
zagadnień składu i łamania, koncepcji graficznej publikacji i projektowania okładek. Jako zajęcia naświetlające proces przekształcania tekstu 
literackiego w publikację przynależą do kontekstów socjologiczno-cywilizacyjnych edytorstwa naukowego.    

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 45 
 
1.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć – liczba godzin  Razem: P/B 
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W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

Edytorstwo tekstów 
kultury 

   30     30 5 EP; Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są kwestii reprezentacji i upowszechniania dzieł sztuki wizualnej (malarstwa, rzeźby i architektury) w publikacjach 
prasowych i książkowych. Problematyka artystyczna – ujęta w kontekście narodzin, rozwoju i współczesnej dominacji kultury reprodukcji – 
obejmuje zagadnienia technik kopiowania obrazu (drzeworyt, miedzioryt, litografia, fotografia), związków między ilustracją a tekstem 
użytkowym / literackim oraz zmiennych historycznie proporcji między źródłem ikonicznym a jego kopią. Zajęcia podejmują problematykę 
książki ilustrowanej, artystycznej, bibliofilskiej i albumowej jako gatunków edytorskich stymulowanych przez kod obrazkowy. Naświetlają 
znaczenie ikonografii w edycji naukowej typu monograficznego i źródłowego. W trakcie zajęć studenci przygotowują zestawienia bibliograficzne 
dotyczące wydań albumowych i ilustrowanych, wykonują kwerendy dotyczące źródeł ikonicznych jako materiału ilustracyjnego i aneksowego w 
edycjach naukowych literatury.   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 45 
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Nazwa modułu: specjalizacja „filologia dla mediów” 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla modułu Efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 cyfrowe narzędzia komunikowania oraz techniki budowania komunikatów 
perswazyjnych w środowisku Internetu 

 

S_W02 teorie i metodologię gatunkowej krytyki medialnej w odniesieniu do różnych typów 
przekazów funkcjonujących w niskim i wysokim obiegu kultury 

 

S_W03 teorie i przykłady przekładu intersemiotycznego, korelacji literacko-medialnych, 
kształtowania się nowych gatunków literacko-medialnych, wpływ idei i przemian 
kultury na powstawanie tych gatunków 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 konstruować teksty użytkowe i komunikaty perswazyjne w środowisku Internetu, a 
także teksty krytyczne w wybranych gatunkach literackich oraz teksty publicystyczne 

 

S_U02 wykorzystywać metodologię lingwistyki mediów do analizy przekazów z obszaru 
Internetu, reklamy, przekazu audiowizualnego i in. 

 

S_U03 wykorzystywać wiedzę z zakresu wizualizacji danych, manipulowania obrazem i 
dziennikarstwa danych do tworzenia przekazu medialnego 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem szeroko pojętych zawodów medialnych 

 

K_02 świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym przy zastosowaniu różnych technik 
medialnych z wykorzystaniem zweryfikowanych w podejściu praktycznym 
kompetencji filologicznych 
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K_03 rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wykazując troskę o tolerancję i wolność słowa  
 
Specjalizacja: Filologia dla mediów 
2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Retoryka komunikacji 
cyfrowej  

 

   30     30 3 PR   

  

Treści programowe 
Zajęcia poświęcone są analizie cyfrowych narzędzi komunikowania. Studenci poznają techniki budowania komunikatów perswazyjnych w 
środowisku internetu. Omawiają najnowszą literaturę polską i zagraniczną poświęconą retoryce cyfrowej. 

 

Genologia medialna  

 

   15     15 2 T   

  

Treści programowe Zajęcia poświęcone są retorycznej krytyce gatunków. Studenci poznają koncepcje genologiczne językoznawcze, literaturoznawcze i filmowe. 
Stosują metodę gatunkowej krytyki retorycznej do badania artefaktów medialnych. 
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Pisanie w Internecie: 
teksty użytkowe 

 

     15   15 3 Proj   

Treści programowe Zajęcia mają wymiar praktyczny i poświęcone są publikowaniu w internecie tekstów o charakterze użytkowym, które – jak teksty dziennikarskie – 
powinny być zrozumiałe, poprawne językowo, skuteczne i dostosowane do elektronicznej formy. Są to m.in. treści na stronach www, profilach w 
mediach społecznościowych, newslettery itp., za pomocą których podmioty publiczne i komercyjne codziennie komunikują się ze swoimi 
odbiorcami. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 8 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
 
2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfika
cji 
efektów 
przypisa
nych do 
przedmio
tu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Literatura i film 
30        30 3,5 EP   
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Treści programowe 
Zajęcia poświęcone są najważniejszym zjawiskom z obszaru współistnienia kina, Internetu, telewizji oraz literatury. Studenci poznają 
zagadnienia przekładu intersemiotycznego, ważne adaptacje filmowe literatury, wpływ idei i przemian kulturowych na tworzywo filmu i 
literatury.  

 

Literatura i media 

30        30 3,5 EP   

  

Treści programowe Zajęcia poświęcone są zagadnieniom korelacji literacko-medialnych. Omawiane są kwestie miejsca literatury w mediach, wpływu nowych 
mediów na kształtowanie się nowych gatunków literackich, przenikania paradygmatów dyskursywnych.  

 

Pisanie w Internecie: 
krytyka artystyczna 

     15   15 1 E   

Treści programowe Zajęcia mają charakter praktyczny. Dotyczą publicystyki i krytyki literackiej i filmowej. Studenci tworzą teksty krytyczne w wybranych 
gatunkach i publikują je na platformach cyfrowych. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 8 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 75 
 
2.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Słowo-obraz-
informacja 

    15    15 2 Proj   

 

Treści programowe 
Zajęcia są poświęcone problemom infografik, wizualizacji danych, manipulowania obrazem, a także dziennikarstwu danych (ang. data-driven 
journalism). Studenci poddają krytyce  i przygotowują  prace łączące słowo, dane i obraz, używając jednej z darmowych aplikacji online. 

 

Multimodalna analiza 
mediów 

    15    15 1,5 

 

E   

 

Treści programowe Zajęcia poświęcone są badaniom intersemiotycznym  medialnych przekazów wielokodowych. Studenci analizują artefakty z obszarów 
komunikacji internetowej, filmu i reklamy posługując się metodami lingwistyki mediów. 

 

Pisanie w Internecie: 
publicystyka 
dziennikarska 

     15   15 1,5 E   

 

Treści programowe Zajęcia poświęcone są publicystyce w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od klasycznego podziału genologicznego w 
dziennikarstwie, omawiane są takie gatunki jak: artykuł publicystyczny, komentarz, felieton, wywiad, recenzja, polemika w prasie oraz ich 
odmiany publikowane w mediach elektronicznych.  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 45 
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Nazwa modułu: specjalizacja glottodydaktyczna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla modułu Efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 w stopniu zaawansowanym terminologię i metodologię z zakresu gramatyki 
funkcjonalnej i kontrastywnej oraz językoznawstwa stosowanego 

 

S_W02 założenia metodologiczne nauczania treści realioznawczych w dydaktyce języków 
obcych oraz kanon kultury polskiej w kształceniu cudzoziemców oraz strategie 
wprowadzania poszczególnych elementów kanonu 

 

S_W03 podstawy dydaktyki na odległość i najnowsze rozwiązania technologiczne 
wykorzystywane w dydaktyce języków obcych 

 

S_W04 specjalistyczne odmiany języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego, metody 
i techniki dydaktyczne oraz treści leksykalno-gramatyczne dla wybranych grup 
zawodowych 

 

S_W05 wybrane zagadnienia z pogranicza psychologii i językoznawstwa (psycholingwistyki) 
w kontekście pracy z uczniami w szkole ponadpodstawowej 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 samodzielnie pracować nad elementami swojej wymowy w celu jej usprawnienia, 
mając świadomość, że jest ona wymową wzorcową dla słuchaczy 

 

S_U02 wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

S_U03  wykorzystać wiedzę z zakresu językoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
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uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

S_U04 konfrontować nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym i wykorzystać wnioski we własnej pracy 
zawodowej 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 pełnienia roli nauczyciela jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, mając świadomość 
odpowiedzialności etycznej i prawnej towarzyszącej procesowi dydaktycznemu i 
wychowawczemu  

 

S_K02 pracy w grupie, konsolidowania jej i uczestniczenia w życiu społeczności nauczycieli i 
uczniów w szkole 

 

 
Specjalizacja: glottodydaktyczna 
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3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Gramatyka 
funkcjonalna języka 
polskiego jako obcego 

30   30     60 6 EU   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot zaznajamia z typowymi problemami gramatyki języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców. Zestawienie treści gramatycznych z 
treściami leksykalnymi dla wszystkich poziomów nauczania (A1 – C2) – ujęcie funkcjonalne. Podczas  ćwiczeń studenci zapoznają się z 
konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi i dydaktycznymi z obszarów fleksji oraz słowotwórstwa. 

Programy autorskie i 
podręczniki 
polonistyczne w liceum 

   15     15 1 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie studentom specjalizacji nauczycielskiej aktualnych programów i podręczników polonistycznych dla liceum. 
Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu studenci poznają możliwości wykorzystania podręczników w sytuacjach dydaktycznych. 

Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie literackie) 

   30     30 3 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Część zajęć poświęcona jest praktykom (szkołom) interpretacji dydaktycznej. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na warsztatowe, 
metodyczne działania. Ich zakres dotyczy planowania cyklu zajęć dla każdej klasy liceum w oparciu o standardy wymagań, podstawę 
programową, kanon lektur, a także zestaw metod i form pracy, działań wychowawczych związanych z kształceniem literacko – kulturowym, 
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budowaniem kompetencji lekturowo–interpretacyjnych uczniów. Podczas zajęć studenci ćwiczą również organizację jednostek lekcyjnych i cykli 
kształcenia na konkretnych przykładach (tzw. case studies). 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 10 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
 
3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka kultury 
polskiej w nauczaniu 
języka polskiego jako 
obcego 

30        30 3 T   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Podczas cyklu zajęć studenci poznają założenia metodyki nauczania treści realioznawczych w dydaktyce języków obcych, w tym języka 
polskiego jako obcego. Zapoznają się z kanonem kultury polskiej w kształceniu cudzoziemców oraz ze strategiami dydaktycznymi wprowadzania 
poszczególnych elementów kanonu.  

Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie językowe) 

   30     30 3 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w szkołach ponadpodstawowych.W 
trakcie zajęć omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane 
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umiejętności potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem 
świadomości językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na III etapie edukacji. 

Hospitacje lekcji 
języka polskiego jako 
obcego (włączone do 
metodyki nauczania 
języka polskiego jako 
obcego)  

       10 

 

10     

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z 
zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

Metodyka nauczania 
języka polskiego jako 
obcego oraz drugiego 

   30     30 3 EP   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia obejmują rozszerzony kurs dydaktyki języków obcych, podczas którego przedstawiane są różnice w zakresie dydaktyki języka polskiego 
jako obcego a języka polskiego jako drugiego. Słuchacze poznają narzędzia dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską 
w polskim systemie edukacyjnym.    

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 9 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 100 
 
3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin Razem: P/B 
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W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

Metodyka nauczania 
specjalistycznych 
odmian języka 
polskiego jako obcego 

   30     30 3 EP   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

W trakcie ćwiczeń prezentowane są podstawy dydaktyki specjalistycznych odmian języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego, metody 
oraz techniki dydaktyczne, treści leksykalno-gramatyczne dla wybranych grup zawodowych. 

Psycholingwistyka    30     30 3 T   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki 
w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z 
cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. 
Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na III etapie edukacji. 

Autokorekta 
logopedyczna 

     15   15 2 EU   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

W czasie warsztatów oceniana jest poprawność artykulacyjna uczestników. Następnie studenci w grupie oraz indywidualnie pracują nad tymi 
elementami swojej wymowy, z  którymi mają problemy. Głównym celem zajęć jest uświadomienie przyszłym lektorom języka polskiego jak 
ważna jest ich własna wymowa, która dla uczących się jest wymową modelową i która powinna być jak najbliżej normy.   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 8 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 75 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Multimedia w 
dydaktyce języka 
polskiego jako obcego 

   30     30 3 Proj   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w dydaktyce języków obcych, w 
tym języka polskiego jako obcego. Słuchacze poznają podstawy dydaktyki na odległość. Podczas zajęć zapoznają się oprogramowaniem 
komputerowym oraz aplikacjami na urządzenia przenośne służącymi do nauki języka polskiego jako obcego.  

Praktyki zawodowe w 
liceum 

       150 150 5 OP   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z 
zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyki są prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana 
Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu 
praktyk nauczycielskich. Praktyki dydaktyczne odbywają się w liceach, w klasach 1-4, w formie śródrocznej (hospitacje lekcji w ramach zajęć z 
metodyki) i ciągłej. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 8 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
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Nazwa modułu: specjalizacja nauczycielska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla modułu Efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zagadnienia z pogranicza psychologii i językoznawstwa (psycholingwistyki) w 
kontekście pracy z uczniami w szkole ponadpodstawowej 

 

S_W02 zagadnienia z programu nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w 
powiązaniu z naukami pokrewnymi i innymi tekstami kultury 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

S_U02  wykorzystać wiedzę z zakresu językoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

S_U03 przeprowadzić analizę tekstu literackiego z uwzględnieniem problematyki 
funkcjonowania tekstu literackiego; stylów, formuł, metod odbioru tekstu, technik 
interpretacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy szkolnej 

 

S_U04 sprawnie i skutecznie komunikować się z grupą, w relacjach nauczyciel-uczeń, 
wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice oraz środowiskiem innych nauczycieli i 
pedagogów w szkole 
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S_U05 konfrontować nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym i wykorzystać wnioski we własnej pracy 
zawodowej 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 pełnienia roli nauczyciela jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, mając świadomość 
odpowiedzialności etycznej i prawnej towarzyszącej procesowi dydaktycznemu i 
wychowawczemu  

 

S_K02 pracy w grupie, konsolidowania jej i uczestniczenia w życiu społeczności nauczycieli i 
uczniów w szkole 
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Specjalizacja: nauczycielska 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Programy autorskie i 
podręczniki 
polonistyczne w liceum 

   15     15 1 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie studentom specjalizacji nauczycielskiej aktualnych programów i podręczników polonistycznych dla liceum. 
Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu studenci poznają możliwości wykorzystania podręczników w sytuacjach dydaktycznych. 

Warsztat interpretacji 
tekstu 

 

     30   30 2,5 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu wszechstronne przygotowanie przyszłego nauczyciela do prowadzenia pogłębionej pracy analityczno-interpretacyjnej 
tekstów źródłowych podczas lekcji języka polskiego.  

Techniki 
autoprezentacji 

 

   30     30 2,5 Inne: prezentacja   
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji 
interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. 
Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp. w procesie edukacji i wychowania szkolnego. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 75 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie językowe) 

   30     30 3 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w liceum (technikum). W trakcie zajęć 
omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane umiejętności 
potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem świadomości 
językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na III etapie edukacji. 

    30     30 3 PR   
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Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie literackie) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Część zajęć poświęcona jest praktykom (szkołom) interpretacji dydaktycznej. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na warsztatowe, 
metodyczne działania. Ich zakres dotyczy planowania cyklu zajęć dla każdej klasy liceum w oparciu o standardy wymagań, podstawę 
programową, kanon lektur, a także metod i form pracy, działań wychowawczych związanych z kształceniem literacko – kulturowym, 
budowaniem kompetencji lekturowo – interpretacyjnych uczniów. Podczas zajęć studenci ćwiczą również organizację jednostek lekcyjnych i 
cykli na konkretnych przykładach (tzw. case studies). 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka języka 
polskiego w liceum – 
warsztat 

     30   30 4 EU B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metodyka języka polskiego w liceum to zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach 
ponadpodstawowych, poświęcone wykorzystaniu wiedzy z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego, tekstologicznego w działaniu 
praktycznym. Aktywność uczestników koncentruje się na przygotowaniu jednostek lekcyjnych oraz cykli dydaktycznych służących budowaniu 
kompetencji lekturowych uczniów i ich umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie - na konkretnych przykładach (tzw. case studies).  
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Psycholingwistyka 

   30     30 3 T   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki 
w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z 
cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. 
Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na III etapie edukacji. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konteksty nauczania 
języka polskiego 

 

   30     30 2 Proj B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia obejmują przedstawienie i analizę treści nauczania zawartych w programie nauczania języka polskiego w liceum pod kątem ich związku z 
pokrewnymi naukami. Są przeglądem wybranych zagadnień z programu w powiązaniu z refleksją uzupełniającą i poszerzającą kompetencje 
nauczyciela i przydatne w procesie wykładania treści nauczania w szkole. Stanowią uzupełnienie wiedzy polonistycznej o rozszerzający kontekst 
kulturowy na poziomie adekwatnym do prowadzenia samodzielnych zajęć w liceum. 
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Praktyki zawodowe w 
liceum 

       150 

praktyki 

150 5 OP   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z 
zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyki są prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana 
Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu 
praktyk nauczycielskich Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach podstawowych, w klasach 4-8, w formie śródrocznej (hospitacje lekcji w 
ramach zajęć z metodyki) i ciągłej. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– OP – ocena pracodawcy / opiekuna praktyk i 

koordynatora praktyk dotycząca kompetencji studenta 
odbywającego praktyki zawodowe 
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Załącznik nr 35 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych  

literaturoznawstwo  61% literaturoznawstwo 

dziedzina nauk 
humanistycznych  

językoznawstwo  39%  

Razem: – 100% – 
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2. Kierunek studiów: filologia polska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie:) 

K_W01 w pogłębionym stopniu rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury współczesnej 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu rolę refleksji językoznawczej w kształtowaniu kultury P7S_WG 

K_W03 

 

w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie literaturoznawstwa w relacji do innych dyscyplin naukowych 
oraz jego najnowszą specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie językoznawstwa w relacji do innych dyscyplin naukowych 
oraz jego najnowszą specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

 

P7S_WG 

K_W05 
w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z zakresu historii literatury, teorii literatury i 

komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii stosowanych w 
najnowszych literaturoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków rozwoju tej dyscypliny 

P7S_WG 
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K_W06 
w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z językoznawstwa diachronicznego i 

synchronicznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii stosowanych 
najnowszych językoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków rozwoju tej dyscypliny 

P7S_WG 

K_W07 w stopniu pogłębionym diachroniczny charakter kształtowania się koncepcji badań literaturoznawczych, ze 
szczególnym uwzględnienie badań nad polską literaturą współczesną i popularną 

P7S_WG 

K_W08 w stopniu pogłębionym diachroniczny charakter kształtowania się koncepcji badań językoznawczych, ze 
szczególnym uwzględnienie badań nad językoznawstwem ogólnym i historią języka polskiego 

P7S_WG 

K_W09 w stopniu pogłębionym dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego oraz tematy i idee pisarskie, ze 
szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej XX wieku i literatury najnowszej 

P7S_WG/WK 

K_W10 w stopniu pogłębionym kompleksową naturę języka polskiego na tle języków europejskich oraz jego 
złożoność i historyczną zmienność znaczeń 

P7S_WG 

K_W11 w stopniu pogłębionym rolę refleksji z zakresu innych nauk humanistycznych i nauk społecznych w 
procesie analizy historycznoliterackiej 

P7S_WG/WK 

K_W12 w stopniu pogłębionym wpływ dzieł literackich na dzieje kultury polskiej i kształtowanie się świadomości 
kulturowej, cywilizacyjnej i społecznej 

P7S_WG/WK 

K_W13 w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy dzieł literackich, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki tekstów literatury polskiej XX wieku i literatury najnowszej 

P7S_WG 

K_W14 prawne i etyczne uwarunkowania przedsiębiorczości, działalności naukowej i zawodowej związanej z 
filologią polską oraz reguły zarządzania zasadami własności intelektualnej 

P7S_WK 
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UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi:) 

K_U01 

 

 

 

 

 

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w 
badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać 

je we własnych projektach badawczych z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UW 

K_U02 

 

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w 
badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać 

je we własnych projektach badawczych z zakresu językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U03 
w stopniu pogłębionym wykorzystywać we własnej pracy badawczej wnioski płynące z przeczytanych, 

zinterpretowanych i przeanalizowanych tekstów literackich oraz tekstów naukowych z zakresu 
literaturoznawstwa 

P7S_UW 

K_U04 
w stopniu pogłębionym stosować w dyskursie naukowym i własnych pracach badawczych poznaną 
terminologię, ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla literaturoznawstwa 

 

P7S_UW 

K_U05 w stopniu pogłębionym stosować w dyskursie naukowym i własnych pracach badawczych poznaną 
terminologię, ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U06 

w stopniu pogłębionym stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz 
samodzielnie wysnuwać wnioski, dobierać strategie argumentacyjne, z wykorzystaniem poglądów i tez 
innych autorów, formułować odpowiedzi na krytykę, brać udział w debacie i prowadzić debatę oraz być 

gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, a także dyskutować na 
specjalistyczne tematy literaturoznawcze ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców 

 

 

 

P7S_UK 



5 

K_U07 

w stopniu pogłębionym stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz 
samodzielnie wysnuwać wnioski, stawiać hipotezy badawcze, dobierać strategie argumentacyjne, z 
wykorzystaniem poglądów i tez innych autorów, formułować odpowiedzi na krytykę, brać udział w 

debacie i prowadzić debatę oraz być gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 
argumentów, a także dyskutować na specjalistyczne tematy językoznawcze ze zróżnicowanym kręgiem 

odbiorców 

P7S_UK 

K_U08 
w stopniu zaawansowanym przeprowadzić krytyczną analizę procesu historycznoliterackiego i 

właściwie usytuować w nim różne zjawiska społeczno-kulturowe i cywilizacyjne, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk współczesnych 

P7S_UW 

K_U9 
formułować w sposób pogłębiony w mowie i na piśmie problemy badawcze właściwe dla 

literaturoznawstwa, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych, literackich 
i światopoglądowych 

P7S_UW/UK 

K_U10 
pisać samodzielne prace badawcze z zakresu literaturoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego 

lub kierownika zespołu badawczego z właściwym doborem literatury przedmiotu ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników najnowszych badań 

P7S_UW/UK 

K_U11 
pisać samodzielne prace badawcze z zakresu językoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego lub 

kierownika zespołu badawczego z właściwym doborem literatury przedmiotu ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników najnowszych badań 

P7S_UW/UK 

K_U12 posługiwać się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

  
K_U13 samodzielnie podejmować i inicjować zespołowe i indywidualne działania naukowe P7S_UO/UU 

K_U14 wszechstronnie wykorzystywać innowacyjne narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla 
literaturoznawstwa 

P7S_UW 
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K_U15 wszechstronnie wykorzystywać innowacyjne narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla językoznawstwa 

P7S_UW 

K_U16 planować własną ścieżkę rozwoju intelektualnego i ukierunkowywać innych w tym zakresie 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotów do:) 

K_K01 profesjonalnego organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny swoich dokonań 
P7S_KK 

K_K02 

wzięcia etycznej odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy, podtrzymywania etosu 
zawodowego, kierowania się uczciwością i rzetelnością naukową w prowadzeniu sporów naukowych i 

ideowych oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w wypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

P7S_KR 

K_K03 uznania znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń 
społecznych i kulturalnych 

P7S_KK 

K_K04 uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych P7S_KK 

K_K05 wykorzystania kompetencji literaturoznawczych w działaniu na rzecz i organizowaniu życia 
kulturalnego regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 

K_K06 wykorzystania kompetencji językoznawczych w działania na rzecz i organizowania życia kulturalnego 
regionu, kraju, Europy 

P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr. 



8 

3. Nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku: filologia polska 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 

Razem: 
Punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

 

Leksykografia 

20        20 3 T  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wykład traktuje o społecznych uwarunkowaniach leksykografii: jej źródłach i celach, rodzajach słowników, ich strukturze i 
funkcjach społecznych oraz tworzeniu, wydawaniu, recenzowaniu i używaniu słowników. Przedmiotem wykładu są między innymi: 
typologia, struktura, struktura polskiej leksykografii, wpływ kultury i polityki na zawartość słowników, społeczny status słowników, 
badania nad ich używaniem oraz komercyjne aspekty leksykografii. Słuchacze uczą się oceniać słowniki na podstawie różnych 
kryteriów i wybierać opracowania leksykograficzne stosownie do swoich potrzeb. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W14, K_U02, K_U15, K_K02, K_K04 

Metodologia badań 
filologicznych (do wyboru 
spośród: a. metodologia 
badań literaturoznawczych; 
b. metodologia badań 
językoznawczych – 
synchronia; c. metodologia 

20        20 3 T  językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo 
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badań językoznawczych – 
diachronia) 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metodologia badań literaturoznawczych: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
literaturoznawczych. Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, jego kierunków, nurtów, 
stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Metodologia badań językoznawczych – synchronia: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
językoznawczych (synchronicznych). Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa 
synchronicznego, jego kierunków, nurtów, stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Metodologia badań językoznawczych – diachronia: Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych współczesnych metodologii 
językoznawczych (diachronicznych). Ich celem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa 
diachronicznego, jego kierunków, nurtów, stosowanych metod badawczych, przedmiotów analiz, typów definicji itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Metodologia badań literackich: K_W03, K_W05, KW_07, K_U01, K_U04, K_K04 

Metodologia badań językoznawczych – synchronia: K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U05, K_K04 

Metodologia badań językoznawczych – diachronia: K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U05, K_K04 

Opracowanie językowe 
tekstu naukowego 

   20     20 4 T, OA    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania tekstów naukowych z zakresu filologii polskiej, w szczególności 
rozprawy magisterskiej. Studenci podejmują krytyczną analizę wybranych naukowych tekstów filologicznych w ich podstawowych 
odmianach, takich jak artykuł naukowy, rozprawa (magisterska), esej, recenzja naukowa, referat czy prezentacja. Celem zajęć jest 
wykształcenie w studentach umiejętności praktycznych, w związku z tym uczą się oni zasad komponowania tekstu naukowego, 
dostosowywania formy wypowiedzi (ze szczególnym naciskiem na składnię i interpunkcję oraz leksykalne środki stylistyczne) do 
jej celu oraz dobierania odpowiednich środków językowych, tak aby tekst odpowiadał regułom wybranego gatunku naukowego, 
spełniał warunki spójności, poprawności kompozycyjnej, językowej i harmonii stylistycznej. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W14, K_U01, K_U02, K_U10, K_U11, K_U16, K_K01 

Literatura polska lat 1918-
1945  

   20     20 7 EU, PR, OA  literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Literatura polska lat 1918-1945: Zajęcia służą głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich 
zachodzących w omawianym okresie, sprzyjają wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz 
nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją. Przedmiotem zainteresowania są również problemy ewolucji idei oraz motywów 
literackich. Zajęcia mają na celu ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, 
lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary 
problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym 
zakresie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Translatorium B2+**  20       20 3 PR, OA   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz terminologią 
specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Zajęcia są 
poświęcone lekturze tekstów dotyczących teorii i metod translatologicznych oraz tłumaczeniu różnego rodzaju tekstów naukowych i 
literackich.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W06, K_U01, K_U12, K_K03 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki spoza 
kierunku studiów**  

20 20  20  20   20 3 metody 
weryfikacji 
uzależnione 
od wyboru 
konkretnych 
zajęć 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Uzależnione od tematu i specyfiki przedmiotu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Seminarium magisterskie   20      20 8 OA, Proj   literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, zapoznają 
się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bliskiej 
zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 140 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem:
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Literatura polska lat 1945-
1989 

   20     20 7 EU, PR, OA   literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Literatura polska lat 1918-1945: Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich 
zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu 
twórczego dialogu z tradycją. Przedmiotem zainteresowania są również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich. Zajęcia 
mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do 
refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się 
nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. 
Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym: Zajęcia skoncentrują się wokół głośnych lub ważnych lecz 
zapoznanych dzieł literatury światowej XIX i pocz. XX w. traktowanych jako centra konstelacji. Każdej konstelacji poświęcimy 
pojedyncze zajęcia albo cykl dwóch lub kilku zajęć, zależnie od zainteresowań studentów i od potrzeb dyktowanych przez samo 
dzieło literackie. Perspektywa porównawcza obejmie różne literatury oraz niekiedy różne sztuki, w zależności od specyfiki danego 
dzieła literackiego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Konwersatorium do 
wyboru** (w zależności od 
wybranego modułu: I 
Tradycja, II 
Nowoczesność)*** 

 20       20 7 OA, Proj lub E B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I Tradycja, II Nowoczesność) i związane 
są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do następujących obszarów badawczych: 
historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Konwersatorium do 
wyboru** (w zależności od 
wybranego modułu: I 
Tradycja, II 
Nowoczesność)*** 

 

 20       20 7 OA, Proj lub E B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I Tradycja, II Nowoczesność) i związane 
są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do następujących obszarów badawczych: 
historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Seminarium magisterskie   20      20 8 OA, Proj B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, zapoznają 
się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bliskiej 
zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 80 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Historia języka polskiego 

 

20   20     40 8 EP (EU – 
„zerówka), T, 
OA  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat ewolucji języka polskiego w okresie od X do XXI wieku. 
Uświadomienie im związków między historią języka a historią kultury narodowej, wpływu czynników zewnętrznojęzykowych na 
rozwój polszczyzny literackiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U15, K_K03 

Językoznawstwo ogólne 20        20 7 EU  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Podczas wykładu są omawiane są wybrane zagadnienia typologii języków: typologia fonologiczna, typologia morfologiczna 
(wyrazowość, części mowy, kategorie gramatyczne i ich wartości), typologia składniowa (wybrane konstrukcje składniowe, szyk 
wybranych elementów składniowych, korelacje szyku) oraz typologia leksykalna (wybrane pola semantyczne, m. in. nazwy 
pokrewieństwa, barwy, części ciała, wymiary, czasowniki ruchu) 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_K03 

Literatura najnowsza    20     20 5 T, OA  literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi dyskursami modnymi we współczesnej humanistyce i wykorzystywanymi 
przez literaturoznawców oraz kulturoznawców jako narzędzia interpretacyjne. Przedstawiane narracje teoretyczne ilustrowane są 
przykładami z polskiej literatury XX wieku (pomocniczo) i (przede wszystkim) najnowszej (w porządku problemowym). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Seminarium magisterskie 
(w tym praca magisterska) 

  20      20 10 OA, PM B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, zapoznają 
się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bliskiej 
zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 100 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem:
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu* 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Seminarium magisterskie (w 
tym praca magisterska) 

 

  20      20 15 OA PM B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie przygotowują studentów do pisania prac dyplomowych. Wymagają od uczestników zaangażowania, 
aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Studenci poznają metodologie prowadzenia badań literaturoznawczych lub 
językoznawczych i naukowy warsztat pracy badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych, zapoznają 
się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bliskiej 
zagadnieniom omawianym w projektowanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Seminaria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Seminaria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W14, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Literatura popularna 

 

   20     20 5 T, OA   literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach prezentowane są podstawowe zagadnienia interpretacyjne związane z literaturą popularną: jej źródła, przemiany topiki 
i konwencji gatunkowych, newralgiczne zjawiska współczesne, gatunki i konwencje literackie – w ujęciu diachronicznym, w 
odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i czytelnika 
dziecięcego. Podejmowane zagadnienia rozpatrywane są m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, socjologiczno-
rynkowym. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_01, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Konwersatorium do 
wyboru** (w zależności od 
wybranego modułu: I 
Tradycja, II 
Nowoczesność)*** 

 

 20       20 7 OA, Proj lub E B literaturoznawstwo 
lub językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe konwersatoriów uzależnione są od wybranego przez studenta modułu (I Tradycja, II Nowoczesność) i związane 
są z zainteresowaniami naukowymi prowadzących zajęcia. Treści programowe odnoszą się do następujących obszarów 
badawczych: historia literatury, teoria literatury, poetyka, komparatystyka, językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Konwersatoria literaturoznawcze: K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Konwersatoria językoznawcze: K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U07, K_U11, K_U13, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki spoza 
kierunku studiów** 

 

20 20  20  20   20 3 metody 
weryfikacji 
uzależnione od 
wyboru 
konkretnych 
zajęć 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Uzależnione od tematu i specyfiki przedmiotu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 80 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 400 
 
* W przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu. 

** Przedmioty te studenci mogą zaliczyć w pierwszym lub drugim semestrze danego roku akademickiego. 

*** Studenci od I roku studiów mają do wyboru dwa moduły Tradycja, Nowoczesność.  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne  
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– PM – praca magisterska 
– OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena bieżącego 

przygotowania do zajęć, ocena ciągła umiejętności studenta, 
ocena merytorycznego wkładu w dyskusję, analiza 
przypadku, rozwiązywanie zadań problemowych, ocena 
pracy w grupie, ocena czytania ze zrozumieniem tekstów 
naukowych, ocena umiejętności argumentacji) 
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5. Nie dotyczy 

 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk humanistycznych  literaturoznawstwo 82%* 

dziedzina nauk humanistycznych  językoznawstwo  18% 

* Do przedmiotów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej literaturoznawstwo zostały wliczone seminaria magisterskie (41 ECTS), 
konwersatoria do wyboru (21 ECTS) oraz metodologie badań filologicznych (3 ECTS), które mogą mieć również charakter zajęć językoznawczych. 
Jeśli nie liczyć by tych przedmiotów, proporcje udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
wyglądałyby następująco: 57% literaturoznawstwo, 43% językoznawstwo.  

 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 71 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 114 ECTS* 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 ECTS 



21 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) – 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

62 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych praktyki pedagogiczne (poza 
programem studiów) 5 ECTS, 
150 godz., w tym: praktyka 
pedagogiczno-psychologiczna 
30 godz., praktyka dydaktyczna 
– 120 godz. 
 

Praktyki pedagogiczne (poza programem studiów) 
 
W ramach specjalizacji nauczycielskiej student realizuje zarówno praktyki kierunkowe (psychologiczno-pedagogiczne), jak i zawodowe (dydaktyczne), a także 
praktyki śródroczne (hospitacje). 
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach 
prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z 
uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowaniem nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z 
rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu. 
Nauczycielskie praktyki zawodowe są realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ich celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z 
pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym. 
Praktyki kierunkowe i zawodowe w ramach specjalizacji nauczycielskiej realizowane są zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. 
 

* Do puli zajęć niewymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wliczone zostały przedmioty ogólnouniwersyteckie, które mogą 
być przez studentów realizowane w formie zajęć internetowych.  
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa) na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia 
polska 

 

Nazwa modułu: specjalizacja nauczycielska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla modułu Efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zagadnienia z pogranicza psychologii i językoznawstwa (psycholingwistyki) w 
kontekście pracy z uczniami w szkole ponadpodstawowej 

 

S_W02 zagadnienia z programu nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w 
powiązaniu z naukami pokrewnymi i innymi tekstami kultury 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

S_U02  wykorzystać wiedzę z zakresu językoznawstwa do przygotowania i przeprowadzenia 
lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, posługując się zróżnicowanymi 
formami metodycznymi w zależności od specyfiki materiału i poziomu przygotowania 
uczniów z wykorzystaniem dostępnych programów, podręczników, pomocy 
dydaktycznych i współczesnych mediów 

 

S_U03 przeprowadzić analizę tekstu literackiego z uwzględnieniem problematyki 
funkcjonowania tekstu literackiego; stylów, formuł, metod odbioru tekstu, technik 
interpretacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy szkolnej 
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S_U04 sprawnie i skutecznie komunikować się z grupą, w relacjach nauczyciel-uczeń, 
wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice oraz środowiskiem innych nauczycieli i 
pedagogów w szkole 

 

S_U05 konfrontować nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością 
pedagogiczną w działaniu praktycznym i wykorzystać wnioski we własnej pracy 
zawodowej 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 pełnienia roli nauczyciela jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, mając świadomość 
odpowiedzialności etycznej i prawnej towarzyszącej procesowi dydaktycznemu i 
wychowawczemu  

 

S_K02 pracy w grupie, konsolidowania jej i uczestniczenia w życiu społeczności nauczycieli i 
uczniów w szkole 

 

 

 

Specjalizacja: nauczycielska 

1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Programy autorskie i 
podręczniki 
polonistyczne w liceum 

   10     10 1 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie studentom specjalizacji nauczycielskiej aktualnych programów i podręczników polonistycznych dla liceum. 
Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu studenci poznają możliwości wykorzystania podręczników w sytuacjach dydaktycznych. 

Warsztat interpretacji 
tekstu 

 

     20   20 2,5 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu wszechstronne przygotowanie przyszłego nauczyciela do prowadzenia pogłębionej pracy analityczno-interpretacyjnej 
tekstów źródłowych podczas lekcji języka polskiego.  

Techniki 
autoprezentacji 

 

   20     20 2,5 Inne: prezentacja   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji 
interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. 
Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp w procesie edukacji i wychowania szkolnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 50 
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1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie językowe) 

   20     20 3 PR   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego w liceum (technikum). W trakcie zajęć 
omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane umiejętności 
potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem świadomości 
językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie) na III etapie edukacji. 

 

Metodyka języka 
polskiego w liceum 
(kształcenie literackie) 

   20     20 3 PR B literaturoznaw
stwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Część zajęć poświęcona jest praktykom (szkołom) interpretacji dydaktycznej. Pozostała część zajęć przeznaczona jest na warsztatowe, 
metodyczne działania. Ich zakres dotyczy planowania cyklu zajęć dla każdej klasy liceum w oparciu o standardy wymagań, podstawę 
programową, kanon lektur, a także metod i form pracy, działań wychowawczych związanych z kształceniem literacko – kulturowym, 
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budowaniem kompetencji lekturowo – interpretacyjnych uczniów. Podczas zajęć studenci ćwiczą również organizację jednostek lekcyjnych i 
cykli na konkretnych przykładach (tzw. case studies). 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 40 

 

1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka języka 
polskiego w liceum – 
warsztat 

     20   20 4 EU   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metodyka języka polskiego w liceum to zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach 
ponadpodstawowych, poświęcone wykorzystaniu wiedzy z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego, tekstologicznego w działaniu 
praktycznym. Aktywność uczestników koncentruje się na przygotowaniu jednostek lekcyjnych oraz cykli dydaktycznych służących budowaniu 
kompetencji lekturowych uczniów i ich umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie - na konkretnych przykładach (tzw. case studies).  
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Psycholingwistyka 

   20     20 3 T   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki 
w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z 
cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. 
Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na III etapie edukacji. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 40 

 

1.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konteksty nauczania 
języka polskiego 

 

   20     20 2 Proj   
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia obejmują przedstawienie i analizę treści nauczania zawartych w programie nauczania języka polskiego w liceum pod kątem ich związku z 
pokrewnymi naukami. Są przeglądem wybranych zagadnień z programu w powiązaniu z refleksją uzupełniającą i poszerzającą kompetencje 
nauczyciela i przydatne w procesie wykładania treści nauczania w szkole. Stanowią uzupełnienie wiedzy polonistycznej o rozszerzający kontekst 
kulturowy na poziomie adekwatnym do prowadzenia samodzielnych zajęć w liceum. 

 

Praktyki zawodowe w 
liceum 

       150 

praktyki 

150 5 OP   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z 
zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyki są prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyką studentów kieruje opiekun praktyk – wyznaczony przez Dziekana 
Wydziału Polonistyki UW pełnomocnik ds. praktyk zawodowych i kierunkowych. Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu 
praktyk nauczycielskich. Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach podstawowych, w klasach 4-8, w formie śródrocznej (hospitacje lekcji w 
ramach zajęć z metodyki) i ciągłej. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 170 

 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

– OP – ocena pracodawcy / opiekuna praktyk i 
koordynatora praktyk dotycząca kompetencji studenta 
odbywającego praktyki zawodowe 
 
 

 
 

 



 

1 

Załącznik nr 36 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne 
 

językoznawstwo 100% językoznawstwo 

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

3.  

Nazwa kierunku studiów: Filologia polskiego języka migowego 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 miejsce i znaczenie lingwistyki teoretycznej (także migowej) i stosowanej w systemie nauk 
oraz o ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, terminologię, główne kierunki 
rozwoju i metody badawcze 

P7S_WG 

K_W02 miejsce języka wśród innych systemów znakowych, jego biologiczne i społeczne 
uwarunkowania, systemowość i strukturę, relacje między językami i różnice między 
językami fonicznymi a migowymi 

P7S_WG 

K_W03 powiązania lingwistyki z innymi dyscyplinami humanistycznymi, a także powiązania 
lingwistyki teoretycznej i stosowanej 

P7S_WG 

K_W04 kulturę Głuchych, jej złożoność i wieloaspektowość oraz uwikłania społeczne, a zwłaszcza 
rolę PJM w tej kulturze  

P7S_WG 
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K_W05 sposoby notacji języka migowego oraz użyteczności narzędzi informatycznych do analizy 
i przetwarzania języków migowych oraz gromadzenia dużych zbiorów danych 

P7S_WG 

K_W06 rolę tworzonych w języku migowym tekstów poetyckich i innych skonwencjonalizowanych 
tekstów literackich, należących do różnych gatunków, w kulturze Głuchych 

P7S_WG 

K_W07 obowiązujące akty prawne dotyczących niesłyszących i PJM oraz rolę i znaczenie 
instytucji państwowych i społecznych zajmujących się niesłyszącymi i PJM 

P7S_WG 

K_W08 zasady i strategie przekładu międzyjęzykowego, w tym międzymodalnego P7S_WG 

K_W09 zasady i normy etyczne w zawodzie tłumacza i badacza języków migowych oraz etyki 
zawodowej tłumacza języka migowego 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków 
fonicznych, rozwijając swoje umiejętności zawodowe 

P7S_UW 

K_U02 projektować i prowadzić proste badania z dziedziny językoznawstwa migowego 
(formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, 
argumentować i uzasadniać własne stanowisko teoretyczne i metodologiczne z 
krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów, wyciągać wnioski, opracowywać i 
prezentować wyniki, wskazywać kierunki dalszych badań) 

P7S_UW 

K_U03 rozpoznać różne rodzaje tekstów językowych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i 
interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U04 sprawnie porozumiewać się w PJM w typowych sytuacjach profesjonalnych 
wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz 
umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji 

P7S_UK 
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K_U05 przygotować oryginalną pracę pisemną o charakterze naukowym z wykorzystaniem teorii 
z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej 

P7S_UW 

K_U06 posługiwać się  PJM na poziomie zgodnym  z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym potrafi dokonywać 
przekładu między językiem polskim a PJM 

P7S_UK 

K_U07 porozumiewać się w mowie i piśmie w nowożytnym języku obcym innym niż język 
kierunkowy zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U08 ocenić zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i dostrzegać potrzebę 
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 

P7S_UK 

K_U09 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także przywódcze (w tym 
rolę tłumacza oraz mediatora kulturowego), potrafi pracować w zespole realizującym 
zadanie badawcze  

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 określania w pracy badawczej i zawodowej priorytetów i planowania działań służących ich 
realizacji oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

K_K02 identyfikowania i rozwiązywania dylematów etycznych w pracy zawodowej oraz 
dylematów komunikacji międzyjęzykowej spowodowanych asymetrią systemów 
językowych i różnicami kulturowymi 

P7S_KR 

K_K03 doceniania i respektowania znaczenia uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych P7S_KR 
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K_K04 uwzględnienia w swojej działalności, iż działania podejmowane w komunikacji 
międzyjęzykowej winny służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, także dziedzictwa 
mniejszości językowo-kulturowych, w tym Głuchych oraz uwzględnienia znaczenia języka 
dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach 

P7S_KO 

K_K05 konfrontowania odbieranych treści z ze stanem wiedzy naukowej, której znaczenie zna i 
docenia 

P7S_KK 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów:  
Nazwa specjalności:  

Symbol efektów zdefiniowanych dla specjalności Efekty zdefiniowane dla 
specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

   

Umiejętności: absolwent potrafi 

   

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

   

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy, semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM      240     240 12 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: specyfika komunikacji wizualno-przestrzennej, podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, stan 
słuchu, wiek, zawód, miejsce zamieszkania itp.), formuły grzecznościowe (powitania, pożegnania, przepraszanie, dziękowanie), 
członkowie rodziny, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, jedzenie (zakupy, posiłki), czas, zdrowie, pogoda, opisywanie 
domu/pokoju, elementy kultury głuchych, instytucje publiczne 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne (1-1000), liczebniki porządkowe (1-100), liczebniki 
inkorporowane (wiek, czas: tygodnie, miesiące, lata, godziny, cena, piętro), wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, 
formuły powitania/pożegnania, czas przeszły i przyszły, stopniowanie cech i intensywności, klasyfikatory kształtu (ludzie, 
zwierzęta, przedmioty), wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń gramatyczna, nazwy członków rodziny, 
nazwy części ciała, kolory, określenia dotyczące wielkości, nazwy cech charakteru, nazwy produktów i posiłków, nazwy 
miesięcy, dni tygodnia, pory dnia, nazwy części ciała człowieka, nazwy elementów pogody, nazwy mebli, elementów domu, 
rodzajów budynków, zaimki osobowe, czasowniki kierunkowe, nazwy państw i miast (polskich i zagranicznych), przydomki 
migowe znanych postaci, elementy niemanualne, elementy pantomimy, sposoby tworzenia list („boje”), nazwy zwierząt i roślin, 
słownictwo z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych 
funkcje językowe: witanie i żegnanie się, przestawianie swojej osoby, liczenie, pytanie o informacje, udzielanie informacji, 
opisywanie domu/pokoju, opisywanie osoby, pytanie o cenę, opowiadanie o swoim dniu, wyrażanie opinii, mówienie o swoim 
samopoczuciu, wyrażanie preferencji, zapraszanie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04 
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Podstawy 
lingwistyki 
migowej 

30        30 2 EP  językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

języki migowe na tle innych języków świata, typologie języków migowych, historia badań nad komunikacją wizualno-
przestrzenną, kierunki rozwoju lingwistyki migowej, problemy metodologiczne opisu języków wizualno-przestrzennych, fonologia, 
morfologia i składnia migowa, ikoniczność i metafora w językach migowych, badania psycho- i neurolingwistyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K05 
 
 
 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   15     15 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

specyfika gramatyczna polskiego języka migowego na tle innych języków migowych, podstawowe kategorie gramatyczne 
polskiego języka migowego na różnych poziomach opisu (składnia, morfologia, fonologia) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Kultura i historia 
Głuchych 

 30       30 3 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

medyczne i kulturowe rozumienie głuchoty, oralizm, paternalizm i audyzm, historia edukacji niesłyszących, niesłyszący w historii, 
działalność instytucji kulturalnych i społecznych, zarys polityki językowej wobec Głuchych, Deaf art, humor i zabawy językowe, 
poezja migowa, Głusi a nowe media 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_U03, K_U08, K_K02, K_K04 
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Przedmiot 
ogólno-
uniwersytecki 
(z zakresu nauk 
społecznych) 

        30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

aktualny stan badań nad PJM, sposoby formułowania pytań i planów badawczych, wybór metod badawczych w pracach z 
zakresu lingwistyki migowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 
 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

aktualny stan badań nad rolą PJM w kulturze i środowisku Głuchych, sposób formułowania pytań i planów badawczych, wybór 
metod badawczych w pracach z zakresu badań nad językiem i kulturą niesłyszących 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03 
 

Konwersatorium 
specjalizacyjne I* 

  30      30 3 Proj 
 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

główne problemy leksykografii migowej, słowniki języków migowych – przegląd, glosariusze i słowniki historyczne, współczesne 
słowniki multimedialne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02,  K_U03, K_U05, K_U09, K_K01 
 
 

Konwersatorium 
specjalizacyjne 
II* 

  30      30 3 E 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

krytyczna analiza tekstów dotyczących zjawisk społecznych związanych z głuchotą i komunikacją w języku migowym: terminy 
i pojęcia obejmujące zagadnienia uszkodzenia słuchu, paradygmaty tożsamości osób głuchych, głuchota a niepełnosprawność, 
rehabilitacja językowa, edukacja głuchych – jedno- i dwujęzyczność, głusi na rynku pracy, głusi w rodzinie, turystyka i sport 
głuchych, artyści głusi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_K02, K_K04 
 
 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
  



 

11 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy, semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM     180     180 12 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: prezentacja osoby, życie rodzinne i towarzyskie, spędzanie czasu wolnego, hobby, podróżowanie, 
sport i rozrywka, praca, zakupy i usługi, środki transportu, edukacja 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne , liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane (wiek, 
czas: tygodnie, miesiące, lata, godziny, cena, piętro), wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, 
wyrażanie prośby/nakazu, nazwy instytucji kulturalnych, sposoby spędzania wolnego czasu, nazwy dyscyplin sportowych, osób 
i przedmiotów związanych z daną dyscypliną, nazwy środków transportu, sposoby podróżowania, nazwy atrakcji i obiektów 
turystycznych, nazwy zawodów, wyrażenia związane z pracą, nazwy usług, osób wykonujących dane usługi, nazwy związane 
z edukacją (rodzaje szkół, nazwy przedmiotów, pracowników szkoły itp.), nazwy świąt i obrzędów, klasyfikatory, wyrażenia 
posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń gramatyczna, nazwy części ciała, czasowniki kierunkowe, elementy 
niemanualne, elementy pantomimy, elementy kultury głuchych, sposoby tworzenia list („boje”) 
funkcje językowe: prezentacja postaci, opowiadanie o swoich zainteresowaniach, pytanie o drogę, wskazywanie drogi, 
opowiadanie o swoich podróżach, kupowanie/sprzedawanie, zbieranie informacji o rozmówcy, opisywanie domu/pokoju, 
opisywanie osoby, pytanie o cenę, opowiadanie o swoim dniu, wyrażanie opinii, mówienie o swoim samopoczuciu, wyrażanie 
preferencji, zapraszanie, przedstawianie planu dnia, zaplanowanych czynności itp., wyrażanie sugestii, prośby, rozkazu, zakazu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09,  K_K04 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   15     15 3 EP B językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

analiza kontrastywna wybranych aspektów gramatyki polskiego języka migowego i polszczyzny, opis poszczególnych zjawisk 
gramatycznych polskiego języka migowego z wykorzystaniem narzędzi metodologicznych współczesnej lingwistyki migowej, 
analiza danych korpusowych pod względem właściwości gramatycznych polskiego języka migowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Technologie 
informacyjne dla 
języków 
migowych 

   30     30 3 Proj. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

gromadzenie danych migowych i sposoby ich przechowywania, oprogramowania anotacyjne (ELAN, iLex) 
korpusy języków migowych świata, relacyjne bazy danych, komputerowe implementacje notacji migowych, subtitling 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_K01, K_K05 

Podstawy 
translatoryki 
migowej 

30        30 4 EP  językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

tłumaczenie jako rodzaj komunikacji, tłumaczenie języka migowego jako tłumaczenie ustne, terminologia translatoryczna, teoria 
tłumaczenia, profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego, rola tłumacza, środowiska tłumaczenia, głusi tłumacze, 
jakość w tłumaczeniu, tłumaczenie języka migowego w Polsce i na świecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, K_W09, K_U08, K_U09, K_K02, K_K04 
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Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

szczegółowa problematyka metodologiczna wybranych publikacji z zakresu lingwistyki migowej (odnoszącej się do problematyki 
planowanych prac magisterskich, krytyczne omawianie zastosowanej metodologii, zagadnienia warsztatu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

szczegółowa problematyka metodologiczna wybranych publikacji z zakresu związków między polskim językiem migowym 
a kulturą Głuchych (odnoszącej się do problematyki planowanych prac magisterskich), wybrane zagadnienia socjolingwistyczne 
oraz antropologiczne, krytyczne omawianie zastosowanej w publikacjach metodologii, zagadnienia warsztatu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Konwersatorium 
specjalizacyjne I* 

  30      30 3 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

problemy badań nad gramatyką języków migowych: wpływ założeń teoretycznych na temat języków migowych na pytania 
badawcze, języki migowe postrzegane jako pomocnicze, źródła danych na temat języków migowych, sytuacja 
socjolingwistyczna języków migowych a jakość danych, problem podsystemów w językach migowych, rola gestów w komunikacji 
migowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_K04 
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Konwersatorium 
specjalizacyjne 
II* 

  30      30 3 E 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

krytyczna analiza tekstów dotyczących zjawisk społecznych związanych z głuchotą i komunikacją w języku migowym: rola języka 
migowego w społeczności i kulturze osób głuchych, instytucje na rzecz głuchych, osoby głuche w przestrzeni publicznej, głusi 
jako grupa mniejszościowa (mechanizmy opresji i oporu), marginesy kultury głuchych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U09, K_K02, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi, semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM     180     180 12 EU 
Proj 

 językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zagadnienia tematyczne: kultura, polityka i społeczeństwo, media (w tym dostępność), różnice międzykulturowe, różnice między 
polszczyzną a polskim językiem migowym, sytuacja społeczna osób głuchych, zagadnienia ekonomiczne, środowisko i ekologia 
Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane, 
wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list 
(„boje”), wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, wyrażanie warunków, nazwy instytucji kulturalnych, 
słownictwo z zakresu polityki, ekonomii, mediów, ochrony przyrody, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń 
topograficzna, przestrzeń gramatyczna, czasowniki kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie 
słowotwórcze bazujące na potencjale ikonicznym 
Funkcje językowe: prezentacja ulubionego filmu, obrazu, ulubionej książki, rzeźby, zadawanie pytań doprecyzowujących, 
udzielanie porad, argumentowanie, wyrażanie opinii, wyrażanie preferencji, wyrażanie sugestii, prośby, rozkazu, zakazu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04 

Gramatyka 
opisowa PJM 

   30     30 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

procesy gramatykalizacyjne zachodzące w polskim języku migowym, wariantywność form gramatycznych używanych w polskim 
języku migowym 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U08, K_K05 

Warsztaty 
komunikacyjne I* 

     30   30 3 EU B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

komunikacja migowa w zakresie słownictwa zawodowego – tematyka edukacyjna (wariant 1) i prawna (wariant 2), zasady 
konstruowania poprawnych wypowiedzi w PJM, doskonalenie umiejętności odbioru tekstu migowego 



 

16 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K02 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

szczegółowa problematyka prac magisterskich uczestników: prezentacja planów badawczych i wykorzystywanych metod oraz 
źródeł  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 5 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

szczegółowa problematyka prac magisterskich uczestników: prezentacja planów badawczych i wykorzystywanych metod oraz 
źródeł 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Pisanie tekstu 
naukowego – 
warsztaty * 

     30   30 4 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

kluczowe wytyczne dotyczące tworzenia tekstu naukowego, typowe wymagania redakcyjne i językowe w międzynarodowym 
obiegu naukowym, przygotowanie tekstu do oceny eksperckiej pod względem językowym i merytorycznym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Metodologia 
badań 
lingwistycznych* 

   30     30 3 Proj 
T 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

nauka i metodologia nauk – wprowadzenie do nauki o języku, filozofia języka, ograniczenia i problemy różnych metodologii, 
początki badań lingwistycznych, rozwój metodologii w perspektywie historycznej, dziedziny językoznawstwa, przegląd stanowisk 
badawczych i głównych szkół językoznawczych: deskryptywizm, strukturalizm, generatywizm, badania kognitywne, metody 
etnolingwistyczne i kulturowe w badaniach nad językiem, leksykografia, metody statystyczne i korpusowe, metody 
interdyscyplinarne w badaniach nad językiem, lingwistyka migowa 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03 
 

Metodologia 
badań 
kulturowych* 

  30      30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

przedmiot badań kulturowych, podstawowe kategorie badań kulturowych, język a kultura, antropologia lingwistyczna, kategorie 
badań kulturowych w obrębie Deaf Studies, zwroty badawcze w humanistyce, badania w działaniu, obserwacja uczestnicząca, 
wywiad etnograficzny, opis etnograficzny, analiza danych jakościowych, analiza źródeł pisanych, analiza materiałów wizualnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi, semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka PJM      150     150 8 EU 
Proj 

 językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia tematyczne: obyczaje i styl życia, aktualne wydarzenia, wydarzenia historyczne, ochrona zdrowia, problemy 
współczesnego świata, dyskryminacja, mniejszości, ewolucja i status języka migowego, różnice językowe między polszczyzną 
a polskim językiem migowym, religia 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne: daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane, 
wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list 
(„boje”), wyrażenia warunkowe, wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, słownictwo z zakresu ochrony 
zdrowia, religii, dyskursu równościowego, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń 
gramatyczna, czasowniki kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie słowotwórcze bazujące na 
potencjale ikonicznym, kohezja i koherencja tekstu, strategie narracyjne 
funkcje językowe: precyzyjne wyrażanie uczuć i opinii, wyrażanie pewności, prawdopodobieństwa i wątpliwości, ocenianie, 
wyrażanie krytyki, stawianie hipotez, niuansowanie wypowiedzi, rozwijanie argumentacji, reagowanie na postawę rozmówcy, 
podkreślanie, akcentowanie informacji, wypowiedzi nie wprost, wymijające 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09,  K_K04 

Warsztaty 
komunikacyjne 
II* 

     30   30 3 EU B językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

komunikacja migowa w zakresie słownictwa zawodowego – tematyka zdrowia (wariant 1) i nauki oraz edukacji na poziomie 
szkolnictwa wyższego (wariant 2), zasady konstruowania poprawnych wypowiedzi w PJM, doskonalenie umiejętności odbioru 
tekstu migowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K02 

Seminarium 
magisterskie I* 

  30      30 10 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

prezentacja cząstkowych wyników prac magisterskich i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, struktura wywodu, prezentacja 
wyników, praca nad fragmentami tekstów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Seminarium 
magisterskie II* 

  30      30 10 Proj B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

prezentacja cząstkowych wyników prac magisterskich i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, struktura wywodu, prezentacja 
wyników, praca nad fragmentami tekstów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05 

Translatorium 
specjalistyczne 
B2+ * 

     30   30 3 Proj  językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

strategie przekładowe – od przekładu literalnego do przekładu zorientowanego funkcjonalnie, typy ekwiwalencji międzyjęzykowej 
i techniki przekładowe, błędy popełniane w tłumaczeniu i jak ich uniknąć, słownik jedno- i dwujęzyczne w pracy tłumacza, 
tłumaczenie tekstów popularnonaukowych i naukowych (terminologia); praktyka tłumaczeniowa i doskonalenie kompetencji w 
zakresie języka obcego na poziomie B2+ 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 

Komunikacja 
Głuchych* 

 30       30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

komunikacja Głuchych w ujęciu interdyscyplinarnym, metodologia badań socjologicznych dotyczących głuchych (metody 
jakościowe i ilościowe), zarys sytuacji politycznej i prawnej g/Głuchych, sytuacja dziecka głuchego w rodzinie słyszącej i 
niesłyszącej, społeczne funkcjonowanie g/Głuchych: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, edukacja, szkolnictwo wyższe, 
rozwój zawodowy, służby społeczne, służba zdrowia, opieka instytucjonalna w okresie starości, wymiar sprawiedliwości 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 

Komunikacja w 
aspekcie socjo-
lingwistycznym*  

 30       30 3 Proj 
E 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

sytuacja społeczna Głuchych w aspekcie komunikacyjnym, akty prawne dotyczące mniejszości językowych i etnicznych w 
Polsce, prawa językowe w ujęciu historycznym, zagadnienia związane z usługami tłumaczeniowymi, tożsamość społeczna 
Głuchych, rola osób słyszących w środowisku niesłyszących, sytuacja społeczna i językowa niesłyszących na poszczególnych 
etapach życia: niemowlęctwo, okres dzieciństwa i młodości, wczesna dorosłość, wiek produkcyjny, wczesna i późna starość 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 
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Przedmiot 
ogólno-
uniwersytecki 
(z zakresu nauk 
społecznych)* 

        30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320  

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: 
Semestr: 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Nazwa przedmiotu B 
lub grupy zajęć 
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Treści programowe 
dla przedmiotu B 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Nazwa przedmiotu 
C lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Nazwa przedmiotu 
D lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne językoznawstwo 95% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
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Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 55 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

114 (do puli nie wliczają się zajęcia odbywane 
w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich, 
które mogą być prowadzone bez bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla 
profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

61 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 37 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Studia prowadzone w języku polskim i francuskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne 
językoznawstwo 43,5% 

literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 56,5% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia romańska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, 
a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, 
a w szczególności nauk filologicznych P7S_WG 

K_W03 
zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i odpowiadające im terminy używane 
do opisu języka, literatury i kultury; rozumie ich usytuowanie w stosunku 
do innych dziedzin humanistyki 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, 
literatury i kultury P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą 
i kulturą P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie 
i literaturoznawstwie oraz o najnowszych osiągnięciach w tych dyscyplinach P7S_WG 
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K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii romańskiej w systemie nauk 
humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach 
z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego P7S_WG 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i 
międzykulturowej P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, 
fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego P7S_WG 

K_W11 zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych 
stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich P7S_WG 

K_W12 ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów 
francuskojęzycznych P7S_WG 

K_W13 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i emisji głosu, 
która pozwala optymalnie planować proces nauki języków obcych, w 
szczególności języka francuskiego, na wszystkich etapach kształcenia (moduł 
metodyczny) 

P7S_WG 

K_W14 

posiada wiedzę z zakresu glottodydaktyki, która pozwala optymalnie planować 
proces nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego, na 
wszystkich etapach kształcenia: zna główne i szczegółowe terminy używane do 
opisu procesu akwizycji oraz nauczania/uczenia się języków, ma pogłębioną 
wiedzę o kierunkach badań i metodologii badań w tej dyscyplinie (moduł 
metodyczny) 

P7S_WG 

K_W15 
zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych 
wypowiedzi 

P7S_WK 

K_W16 posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w 
planowaniu rozwoju zawodowego P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych 
technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach 

P7S_UW 

K_U02 

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów 
badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i 
prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i 
przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej 

P7S_UW 

K_U03 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich 
zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i 
prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy 
magisterskiej 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia 
właściwe dla językoznawstwa i literaturoznawstwa, również w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U05 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych 
metod, w tym stosować podejścia hybrydowe 

P7S_UW 

K_U06 
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz 
ich syntetycznego ujmowania 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U07 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku 
polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, 
kulturowych, literackich i in. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U08 umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę 
magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW 
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K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych z 
wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW, P7S_UK 

K_U10 
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego 
na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 
w mowie i w piśmie 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U11 
potrafi dokonać poprawnego przekładu, przede wszystkim pisemnego, różnych 
gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na 
język francuski 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 
potrafi zaplanować proces nauki języka obcego, w szczególności języka 
francuskiego, na każdym etapie kształcenia, oraz kierować nim (moduł 
metodyczny) 

P7S_UW, P7S_UU, P7S_UO 

K_U13 potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie 
minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK 

K_U15 stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, 
w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i 
doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. 
kompetencji 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K02 umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować 
stosowne do sytuacji rozwiązania P7S_KR 

K_K03 potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć 
członków grupy P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz 
posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym P7S_KK, P7S_KR 
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K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie i innych zadania P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z 
wykonywanym zawodem P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
studiowanego regionu, kraju, Europy P7S_KO 

K_K08 potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i 
frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form P7S_KR 

K_K09 interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu 
kulturalnym Europy P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z 
badań glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, 
przedstawiania i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z 
nich wynikają, ale także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych 
metod jakościowych wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, 
przeanalizujemy dostępne badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i 
trafnością doboru warsztatu metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  
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Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02, K_K07 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań 
studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować 
zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac 
będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie 
Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Seminarium tematyczne*    60  60 8 
Praca pisemna, projekt, dyskusja, 
debata, aktywność/zadania 
podczas zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05, K_K09 

Wykład monograficzny* 60     60 6 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób pogłębiony 
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rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu samego 
zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania rezultatów, 
konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki pozytywne (hipotezy 
zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku 
wraz z przedstawieniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier (J. 
Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U05, K_U06, K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (rocznie): 420 (2x210 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 godzin 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z 
badań glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, 
przedstawiania i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z 
nich wynikają, ale także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych 
metod jakościowych wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, 
przeanalizujemy dostępne badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i 
trafnością doboru warsztatu metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  
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Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru 
tematyki) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań 
studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować 
zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac 
będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie 
Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od wybranego 
przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku 
wraz z pokazaniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 
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Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier (J. 
Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 

TRAD: Podstawy 
przekładu i lektura 
tekstów 

 30    30 2 
Praca pisemna, prezentacja 
multimedialna, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mające formę konwersatorium z elementami wykładu będą skoncentrowane na przedstawieniu podstaw 
przekładoznawstwa i technik przekładowych z przykładami ich zastosowania. W szczególności będą to zagadnienia 
dotyczące przekładów literackich, publicystycznych i użytkowych. Przewiduje się też analizę fragmentów przekładów, z 
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uwzględnieniem zjawisk gramatycznych, semantyczno-pragmatycznych i kulturowych. Omawiane też będą kryteria 
ewaluacji przekładów. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_U05, K_K08 

TRAD: Przekład na język 
francuski   60   60 6 Kolokwium, dyskusja, 

aktywność/zadania podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia z przekładu na język francuski będą pogłębiały wiedzę i umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia 
różnych typów tekstów, przede wszystkim z dziedziny kultury, sztuki i turystyki. Zajęcia pozwolą na pogłębienie wiedzy 
morfo-syntaktycznej, ortograficznej, semantycznej, fonologicznej i stylistycznej w zakresie języka francuskiego oraz 
wiedzy o teorii, metodyce i praktyce przekładu. Będą kształtowały między innymi umiejętność rozpoznania i oceny 
sposobów rozwiązywania problemów tłumaczeniowych, umiejętność korzystania z różnych źródeł i sposobów, w tym 
nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
niezbędne do tłumaczenia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_W11, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

TRAD: Przekład na język 
polski   60   60 4 Kolokwium, dyskusja, 

aktywność/zadania podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ten uzupełnia wiedzę i umiejętności studentów o teorię i techniki przekładu na język polski. Ma charakter 
praktyczny i będą pogłębiały wiedzę z zakresu przekładoznawstwa i kształtowały umiejętności studentów w zakresie 
tłumaczenia różnych typów tekstów. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły między innymi: typologii tekstów, strategii 
tłumaczeniowych, teorii ekwiwalencji, tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo, rodzajów błędów w 
tłumaczeniu i korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł leksykograficznych. Obejmować będą także 
zagadnienia poprawności językowej, stylistyki i kultury języka polskiego oraz elementy analizy leksykograficznej. Część 
zajęć poświęcona jest analizie porównawczej tekstu oryginału z jego istniejącym przekładem oraz tekstom 
dwujęzycznym.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_W11, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 450 (2x240 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 750 godzin  
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ METODYCZNY (MET) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Metodologia badań w 
glottodydaktyce *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z 
badań glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, 
przedstawiania i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z 
nich wynikają, ale także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych 
metod jakościowych wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, 
przeanalizujemy dostępne badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i 
trafnością doboru warsztatu metodologicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
językoznawstwie *  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Miejsce językoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, sposoby opisu języka (od formalizmu do opisu języka 
funkcjonującego w społeczno-kulturowych ramach). Podstawowe problemy metodologiczne związane z podejściem 
formalnym (opis danych językowych w ramach systemu) oraz podejściem empirycznym (dane korpusowe).  
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Przedstawienie głównych kierunków językoznawczych (od strukturalizmu – poprzez funkcjonalne kierunki 
strukturalistyczne, strukturalizm amerykański wraz gramatyką generatywną, po szeroko rozumianą pragmatykę: teorię 
aktów mowy i pragmatykę Grice’a oraz językoznawcze teorie wypowiadania i elementy francuskiej analizy dyskursu.  
Omówienie podstawowych pojęć językoznawczych (m.in. język, mowa, dyskurs, kontekst) wraz z ich francuskojęzyczną 
terminologią. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_W16, K_U02, K_U04, K_K02 

Metodologia badań w 
literaturoznawstwie*  30    30 6 

Egzamin pisemny, Kolokwium, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem konwersatorium jest ukazanie miejsca literaturoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych, zapoznanie 
studentów z terminologią i pojęciami używanymi w metodologii badań literackich, a także wykazanie możliwości 
wykorzystania różnych teorii do analizy tekstu literackiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_U06, K_K02 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   150   150 16 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna, zasady konstruowania 
różnych typów dyskursu, etc.). Wybrane moduły zawierać też będą elementy przekładu. Nacisk położony jest także na 
rozwijanie kompetencji interkulturowej w kontekście szerokorozumianej frankofonii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie*    60  60 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru 
tematyki) 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie 
hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą 
potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane 
hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca 
magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i 
z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 30    30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie przypisuje się 

Wybrane problemy 
badawcze w 
glottodydaktyce * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci zapoznają się przekrojowo z tematyką badawczą prowadzoną przez glottodydaktyków, dowiedzą się, jakie 
obszary stają się przedmiotem postępowań badawczych, jakie metody badawcze są szczególnie uwzględniane i jakie 
wnioski dla nauczania/uczenia się języków obcych z nich płyną. 
Na konwersatorium zaproponowane zostaną główne zagadnienia badawcze interesujące glottodydaktykę XXI wieku 
wraz z pokazaniem właściwych im narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U06, K_K01 
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Wybrane problemy 
badawcze w 
językoznawstwie * 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze praktycznych analiz będą dotyczyły dziedzin, którymi zajmują się pracownicy Zakładu 
Językoznawstwa. Studenci będą badali różnorodne materiały językowe (mowa ustna i pisana, komunikacja internetowa, 
bazy danych językowych, ankiety, słowniki itp.). Stosownie do przyjętej w danym cyklu studiów tematyki, będą 
przeprowadzali analizy oparte na lekturach i wskazówkach wykładowcy. 
Proponowane dziedziny to fonetyka i fonologia, semantyka leksykalna, leksykografia, morfologia, historia języka 
francuskiego, językoznawstwo komputerowe, językoznawstwo kontrastywne, socjolingwistyka, analiza dyskursu, 
problemy przekładu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W06, K_W16, K_U06, K_K01 

Wybrane problemy 
badawcze w 
literaturoznawstwie* 

 30    30 6 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy 

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu badań w humanistyce, a przede wszystkim w dziedzinie 
literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pojęć i technik badawczych, będących w obiegu od końca 
XX wieku do czasów współczesnych. Między innymi zajęcia będą przedstawiały opozycję majsterkowicz/inżynier (J. 
Derrida); pojęcie gender (J. Butler) i jego zastosowanie; deterytorializację i reterytorializację (G. Deleuze i F. Guattari); 
tożsamość narracyjną (P. Ricoeur), geo- i ekokrytykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W06, K_U05, K_U06, K_K01 

Seminarium tematyczne    60  60 8 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, gdyż 
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zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy badacza 
nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

MET: Pedagogika 2  30    30 3 
Kolokwium, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem pedagogiki dla specjalizacji nauczycielskiej jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studenta w zagadnieniach 
dotyczących teorii edukacji; a także zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody 
pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki 
edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej i szerszym środowiskiem szkolnym. 
Studenci podczas wykładów zostaną zapoznani z głównymi dyscyplinami pedagogicznymi z wykorzystaniem 
następujących treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości 
procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści 
kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody 
profilaktyki, diagnostyki i terapii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_U12, K_K02, K_K04 

MET: Psychologia 2  30    30 2 
Kolokwium, projekt, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy studentów o współczesnych teoriach psychologicznych, które mogą 
mieć zastosowanie w pracy nauczyciela. Program obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka oraz zaburzeń 
rozwojowych (z uwzględnieniem różnic indywidualnych) oraz elementy psychologii społecznej. Studenci zapoznają się z 
efektywnymi metodami planowania pracy własnej i ucznia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_U04, K_U12, K_K06 
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MET: Praktyki 
psychopedagogiczne 2     30 

(praktyki) 30 1 Zaświadczenie o odbyciu 
praktyk B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Praktykant weryfikuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii. Praktyki psychopedagogiczne umożliwiają 
kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności 
pedagogicznych obserwowanych nauczycieli oraz opiekuna praktyk celem łatwiejszego rozpoczęcia praktyk 
dydaktycznych. 
Praktykant obserwuje konkretne lekcje koncentrując się wybranych zagadnieniach glottodydaktycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod aktywizujących udział uczniów w lekcjach, sposobami wdrażania elementów ewaluacji 
kształtującej, komunikacji na lekcji języka obcego, sposobów motywowania do nauki, integrowania problematyki 
interkulturowej, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_U04, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 (2x210 godzin) i 30 godzin praktyk 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 godzin 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
MODUŁ OGÓLNY 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami 
badań studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby 
zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. 
Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających 
na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16,  K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 120    120 8 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    60  60 8 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy 
badacza nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 60     60 6 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób 
pogłębiony rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu 
samego zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania 
rezultatów, konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki 
pozytywne (hipotezy zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub 
nieweryfikowalne). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360 godzin (210+160 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 godzin 
 

4.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski. 



26 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami 
badań studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby 
zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. 
Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających 
na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 90    90 6 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    30  30 4 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 



27 
 

gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy 
badacza nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 30     30 3 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób 
pogłębiony rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu 
samego zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania 
rezultatów, konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki 
pozytywne (hipotezy zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub 
nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 
 

TRAD: Język 
specjalistyczny   60   60 6 Kolokwium, aktywność/zadania 

podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści kształcenia zakładają doskonalenie znajomości języka i technik przekładu poprzez tłumaczenie z języka 
polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych z życiem przedsiębiorstwa, gospodarką, 
finansami, handlem, bankowością, biznesem, giełdą, sądownictwem, itp. Nacisk zostanie położony w szczególności 
na umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i elektronicznymi bazami terminologicznymi przy 
wyszukiwaniu słownictwa oraz tworzenia glosariuszy w danym zakresie tematycznym; umiejętność posługiwania się 
specjalistycznym słownictwem; umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem 
różnych kontekstów w Polsce i we Francji; umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na 
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francuski; praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu. Wybór strategii tłumaczeniowej i 
umiejętność jej uzasadnienia. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W11, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_K01 

TRAD: Tłumaczenie na 
język francuski   30   30 3 

Praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia będą pogłębiały wiedzę i umiejętność tłumaczenia na język francuski fragmentów współczesnych polskich 
utworów literackich należących do rozmaitych gatunków literackich. Będą także poświęcone analizie i refleksji nad 
przekładami tych samych fragmentów dokonanych przez zawodowych tłumaczy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W09, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360 godzin (210+150) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 750 godzin 
 

4.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ METODYCZNY (MET) 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+ 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 

Praktyczna nauka języka 
francuskiego   30   30 3 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia Praktycznej nauki języka francuskiego będą miały charakter modułu, co oznacza możliwość wybrania przez 
studenta zajęć z przedstawionej oferty. Celem tych zajęć będzie dalsze doskonalenie kompetencji językowych 
studentów, ze szczególnym wychyleniem na poprawność gramatyczną i stylistyczną, precyzję leksykalną, poszerzanie 
słownictwa i konstruowanie różnych typów wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważnym elementem zajęć będzie też 
rozwijanie umiejętności przekładu na język francuski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11, K_W12, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K08, K_K09 

Seminarium magisterskie*    60  60 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru 
tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami 
badań studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby 
zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. 
Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających 
na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K09 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
o tematyce społecznej* 

 60    60 4 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nauk społecznych i współczesnych 
problemów badawczych w tych dziedzinach.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Nie dotyczy 

Seminarium tematyczne*    30  30 4 

Praca pisemna, projekt, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium tematyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy 
badacza nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U15, K_K05 

Wykład monograficzny* 30     30 3 Kolokwium B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób 
pogłębiony rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu 
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samego zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania 
rezultatów, konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki 
pozytywne (hipotezy zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub 
nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07 

MET: Ewolucja metod 
nauczania języków obcych  30    30 3 

Kolokwium, dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Program zajęć obejmuje przegląd dawnych metod nauczania języków obcych (głównie nauczania języka francuskiego 
jako obcego), a także analizę założeń podejścia komunikacyjnego oraz podejścia zadaniowego według "Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego". Uwaga jest również poświęcona współczesnej interpretacji zagadnienia 
kompetencji ucznia/użytkownika języka. Omówienie ewolucji metod nauczania jest podbudowane odwołaniem do teorii, 
które w danym okresie stanowiły inspirację dla określonych praktyk glottodydaktycznych; mowa tu m.in. o: 
behawioryzmie, strukturalizmie, analizie kontrastywnej, pragmatyce, teoriach socjolingwistycznych, językoznawczych 
teoriach akwizycji, kognitywnych teoriach uczenia się czy zasadach pedagogiki niedyrektywnej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W14, K_U12, K_K02 

MET: Rozwijanie 
kompetencji językowych  30    30 3 Kolokwium, aktywność/zadania 

podczas zajęć B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem ćwiczeń jest rozwinięcie u studentów umiejętności doboru materiałów i aktywności służących pracy nad 
poszczególnymi sprawnościami językowymi, nauczaniu gramatyki i słownictwa. Studenci uczą się formułować cele 
lekcji, polecenia, redagować konspekty lekcji. Ćwiczenia mają często formę symulacji fragmentów lekcji, opierają się 
na analizie stosowanych obecnie w nauczaniu języka francuskiego podręczników zależnie od grupy wiekowej i 
poziomu zaawansowania. Stanowią ważny element przygotowania studentów do praktyk pedagogicznych w 
gimnazjum i liceum. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_U06, K_U12, K_K06 

MET: Ocenianie i jego 
formy  30    30 2 

Kolokwium, projekt, dyskusja, 
debata, aktywność/zadania 
podczas zajęć 

B językoznawstwo 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u 
studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów 
kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie 
Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, 
informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W14, K_U12, K_K01, K_K03 

MET: Praktyki zawodowe 
dydaktyczne 2     120 

(praktyki) 120 3 Praca pisemna  
(Dziennik praktyk)  językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka obcego w 
gimnazjum lub liceum poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności 
zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 
W ramach Praktyk zawodowych dydaktycznych 2 student ma możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i 
pracą dydaktyczną w gimnazjum lub liceum. Weryfikuje wiedzę teoretyczną i łączy ją z działaniem praktycznym 
przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom. Praktyki dydaktyczne 2 umożliwiają 
kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności 
pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego studentów, kształtują 
kompetencje i postawy twórcze studentów. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W13, K_W14, K_U10, K_U12, K_K01, K_K05, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (2x30 punktów) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 330 godz. + 120 godz. praktyk 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 godzin 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
Językoznawstwo 33,6% 

Literaturoznawstwo 38,8% 
 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0231 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 104 
ECTS, tj. 86,6%  

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
81 ECTS, tj. 67,5%; ponadto 23 ECTS za przedmioty 
realizowane w ramach modułu przekładowego, tj. 
19,1%  

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 87 
ECTS, tj. 72,5%; ponadto 17 ECTS za przedmioty 
realizowane w ramach modułu metodycznego, tj. 
14,1% 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 31 
ECTS 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
33 ECTS 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 30 
ECTS 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL):  
12 ECTS (10 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za 
przedmiot w jęz. obcym), tj. 10% 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD):  
10 ECTS (8 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za przedmiot 
w jęz. obcym), tj. 8,3% 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 
8 ECTS (10 ECTS za OGUN-y + 2 ECTS za przedmiot 
w jęz. obcym), tj. 6,6% 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla 
profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 86 
ECTS 

 studia magisterskie z modułem przekładowym (TRAD): 
70 ECTS 

 studia magisterskie z modułem metodycznym (MET): 82 
ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 150 godzin (dla osób wybierających profil metodyczny) 
Regulamin zawodowych praktyk pedagogicznych dla studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Romanistyki UW 
Organizacja praktyk 

Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 dotyczą studentów kontynuujących ścieżkę metodyczną na studiach II stopnia. Praktyki te odbywają się w 
liceum (gimnazjum) w semestrze letnim II roku 2 stopnia i obowiązują w wymiarze 120 godzin dydaktycznych.  

Zalecany rozkład godzin: 
o 30 godzin przeznacza się na obserwacje lekcji języka francuskiego 
o 60 godzin przeznacza się na pracę własną studenta (przygotowanie materiałów do zajęć, konspektów lekcji, konsultacje z opiekunem 

praktyk, opracowanie dziennika praktyk, w tym prowadzenie dzienniczka uczenia się). 
o 30 godzin przeznacza się na prowadzenie lekcji języka francuskiego 

Miejsce praktyk 
• Student może zaproponować liceum lub gimnazjum, w którym chce odbyć praktyki, jeżeli najpierw uzgodni to z nauczycielem przedmiotu oraz 

dyrekcją szkoły. Pozostałe osoby kierowane są przez opiekuna praktyk do szkół współpracujących z IR.  
Czas odbywania praktyk 

• Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (obserwowanie i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć w trakcie zajęć 
Ocenianie i jego formy. 
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• Praktyki powinny zakończyć się nie później niż miesiąc przed egzaminem magisterskim.  
Warunki zaliczenia praktyk 

• Warunkiem zaliczenia Praktyk zawodowych dydaktycznych 2 jest: 
 
1.dostarczenie Dziennika praktyk zawierającego: 
a) zaświadczenie ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji; 
b) ocenę wystawioną przez nauczyciela – opiekuna praktyk (formularz do pobrania ze strony IR); 
c) dzienniczek uczenia się - 15 kart (instrukcja prowadzenia i wzory kart do wypełnienia w dokumencie Dziennik praktyk – do pobrania) 
d) 3 scenariusze lekcji wraz z formularzem autoewaluacji i kopiami materiałów ćwiczeń 
e) transkrypcję 1 rozmowy z nauczycielem-opiekunem praktyk po przeprowadzonej samodzielnie lekcji wraz z krótkim komentarzem – ok. 10 
zdań zawierającym wnioski wypływające z tej rozmowy 
e) podsumowanie praktyk według punktów podanych w Dzienniku praktyk 
 
Należy pamiętać, że Dziennik praktyk powinien być zbindowany, wydrukowany obustronnie. 
 
2. Stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW (konsultowanie scenariuszy lekcji, omawianie lekcji przeprowadzonych w 
obecności opiekuna) 

Ocena praktyk 
1. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 kończą się zaliczeniem z wpisem do USOS (II rok 2 etapu studiów – semestr letni – 120 godz. – 3 

ECTS).  
2. Na zaliczenie z praktyk składają się: ocena Dziennika praktyk (150 p.) oraz ocena lekcji pokazowej (lub ocena nauczyciela) (100 p.). 
3. Aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zdobyć 60% punktów. Żaden składnik oceny nie może zostać pominięty.  

UWAGA: Dla studentów, którzy nie kształcili się w ramach profilu metodycznego na studiach I stopnia, istnieje możliwość realizacji obu etapów 
programu ścieżki metodycznej na studiach II stopnia. W tym przypadku wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora do spraw studenckich. Należy 
także wziąć pod uwagę konieczność poniesienia opłat za punkty ECTS wykorzystane ponad limit przewidziany w programie studiów (wg Tabeli opłat 
za usługi edukacyjne). 
 
Studenci odbywają wówczas następujące praktyki pedagogiczne: 
1. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 – 30 godzin obserwacji w przedszkolu i/lub szkole podstawowej lub gimnazjum lub liceum; semestr 
letni I roku 2 stopnia 
2. Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 – 120 godzin w szkole podstawowej i/lub przedszkolu; semestr zimowy II roku 2 stopnia 

• Zalecany rozkład godzin: 30 h – obserwacja metodyczna lekcji języka obcego, 
30 h – prowadzenie lekcji języka francuskiego, 60 h – praca własna studenta (przygotowanie materiałów do zajęć, konspektów lekcji, 
konsultacje z opiekunem praktyk, opracowanie dziennika praktyk, w tym prowadzenie dzienniczka uczenia się). 
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3. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 – 30 godzin obserwacji w szkole podstawowej lub gimnazjum lub liceum; semestr letni I roku 2 
stopnia 
4. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 – 120 godzin w gimnazjum i/lub liceum, semestr letni II roku 2 stopnia (rozkład godzin- patrz: wariant opisany 
powyżej) 
 
Miejsce praktyk 

• Student może zaproponować przedszkole lub szkołę, w której chce odbyć praktyki, jeżeli najpierw uzgodni to z nauczycielem przedmiotu oraz 
dyrekcją szkoły. Pozostałe osoby kierowane są przez opiekuna praktyk do szkół współpracujących z IR.  

Czas odbywania praktyk 
• Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 studenci mogą rozpocząć po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć profilu metodycznego.  
• Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 (obserwowanie lekcji języka obcego i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć 

w trakcie zajęć Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej oraz Dydaktyka nauczania języka obcego w klasach 4-6. 
• Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 studenci mogą rozpocząć po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć profilu metodycznego. 
• Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (obserwowanie i prowadzenie lekcji języka francuskiego) studenci powinni rozpocząć w trakcie zajęć 

Ocenianie i jego formy. 
• Praktyki powinny zakończyć się nie później niż miesiąc przed egzaminem magisterskim.  

Warunki zaliczenia praktyk 
• Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych psychopedagogicznych jest dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby 

godzin obserwacji i wykonaniu zadań wyznaczonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk. 
• Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych dydaktycznych 1 i 2 jest: 
• 1.dostarczenie Dziennika praktyk zawierającego: 
• a) zaświadczenie ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji; 
• b) ocenę wystawioną przez nauczyciela – opiekuna praktyk (formularz do pobrania ze strony IR); 
• c) dzienniczek uczenia się (instrukcja prowadzenia i wzory kart do wypełnienia w dokumencie Dziennik praktyk – do pobrania) 
• d) odpowiednio 2 lub 3 scenariusze lekcji wraz z formularzem autoewaluacji i kopiami materiałów ćwiczeń 
• e) transkrypcję 1 rozmowy z nauczycielem-opiekunem praktyk po przeprowadzonej samodzielnie lekcji wraz z krótkim komentarzem – ok. 10 

zdań zawierającym wnioski wypływające z tej rozmowy 
• e) podsumowanie praktyk według punktów podanych w Dzienniku praktyk 

 
Należy pamiętać, że Dziennik praktyk powinien być zbindowany, wydrukowany obustronnie. 

• 2. Stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW (konsultowanie scenariuszy lekcji, omawianie lekcji przeprowadzonych w 
obecności opiekuna) 

Ocena praktyk 
Każdy z trzech rodzajów praktyk kończy się zaliczeniem z wpisem do USOS. 
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1. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 1 (30 godz.) – program I roku, wpis w semestrze letnim – 1 ECTS  
2. Praktyki zawodowe dydaktyczne 1 (120 godz.) – program II roku, wpis w semestrze zimowym – 6 ECTS 
3. Praktyki zawodowe psychopedagogiczne 2 (30 godz.) – program I roku, wpis w semestrze letnim – 1 ECTS  
4. Praktyki zawodowe dydaktyczne 2 (120 godz.) – program II roku, wpis w semestrze letnim – 3 ECTS  

 
UWAGA: Student jest zobowiązany do tego, aby realizowane przez niego praktyki (zarówno praktyki zawodowe psychopedagogiczne, jak i praktyki 
zawodowe dydaktyczne 1 i 2) zostały zamieszczone w USOS. W tym celu należy kontaktować się z Pełnomocnikiem IR ds. USOS. 
Na zaliczenie z praktyk zawodowych dydaktycznych 1 i 2 składają się odpowiednio za każdym razem: ocena Dziennika praktyk (150 p) oraz ocena 
lekcji pokazowej (lub ocena nauczyciela) (100p).  
Aby uzyskać zaliczenie praktyk, należy zdobyć 60% punktów. Żaden składnik oceny nie może zostać pominięty.   

 
Informacje organizacyjne 

• Skierowanie na praktyki wydaje opiekun praktyk.  
• Obserwacje mogą być prowadzone u kilku nauczycieli, w różnych szkołach, natomiast w części praktycznej (prowadzenie lekcji) należy 

wybrać jednego nauczyciela-opiekuna (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest odbycie części praktycznej pod opieką dwóch 
nauczycieli). 
 

• Przed zakończeniem praktyk student dostarcza nauczycielowi-opiekunowi dokumentację potrzebną do rozliczenia finansowego z IR (umowa 
o dzieło, rachunek i formularz ZUS), którą należy zwrócić wypełnioną, nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu praktyk opiekunowi praktyk w 
Instytucie Romanistyki.  
Uwaga: Osoby uczące w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum mogą ubiegać się o rozliczenie praktyk w ramach 
zatrudnienia. Rozliczenie może być całkowite lub częściowe. Decyzję o liczbie godzin praktyk rozliczonych w wyżej wymieniony sposób 
podejmuje opiekun praktyk.  

 
Efekty uczenia się 
W wyniku zaliczenia praktyk zawodowych pedagogicznych, student: 

• poznaje środowisko przyszłej pracy zawodowej w szkole i jego specyfikę, strukturę organizacyjną szkoły 
• poznaje własne kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz swoje mocne i słabe strony 
• potrafi projektować, prowadzić i dokumentować zajęcia z j. obcego 
• potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy wychowawcze 
• potrafi w sposób refleksyjny podejść do własnej pracy i jej oddziaływania na pracę dzieci 
• doskonali umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych 
• rozwija umiejętność właściwego doboru materiałów i technik dydaktycznych w nauczanych grupach 
• potrafi stosować normy i zasady etyki zawodowej. 
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Aneks 1 

 
 

PLAN STUDIÓW 
 

PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)  
W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW  

NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA 
DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2017/2018 I NASTĘPNYCH 

 
W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne. 

 
 
 
 
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) 
 Program studiów dla grup z modułem ogólnym (OGÓL) 
 Program studiów dla grup z modułem przekładowym (TRAD) 
 Program studiów dla grup z modułem metodycznym (MET)  

 
Skróty stosowane w programach: 
MET – przedmioty modułu metodycznego  
TRAD – przedmioty modułu przekładowego 
* (gwiazdka przy nazwie przedmiotu) – przedmiot do wyboru 
Uwaga! Seminaria tematyczne i Wykłady monograficzne – student wybiera dowolne seminaria i wykłady, niezależnie od realizowanego 
modułu/dyscypliny seminarium magisterskiego. Ich tematyka jest co roku aktualizowana. 
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Rok I 
 

MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 
 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
30 
 

30 
30 

6 
2 
 
2 
2 

9 
3 
 
4 
2 

 
ocena 

 
ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 
2 
2 

7 
 
3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
OGÓL: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena 30* 2* 3* ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie  210 godz. i 30 ECTS 210 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  420 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
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Rok I 
 

MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 
 

Przedmiot 
Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
30 
 

30 
30 

6 
2 
 
2 
2 

9 
3 
 
4 
2 

 
ocena 

 
ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 
2 
2 

7 
 
3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
TRAD: Podstawy przekładu i lektura tekstów 30 kw 2 2 ocena     
TRAD: Przekład na język francuski 30 ćw 2 3 ocena 30 ćw 2 4 ocena 
TRAD: Przekład na język polski 30 ćw 2 2 ocena 30 ćw 2 3 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie  240 godz. i 30 ECTS 210 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  450 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
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Rok I 
 

MODUŁ METODYCZNY (MET) 
kontynuacja ścieżki ze studiów licencjackich** 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego, w 
tym: 
 Wypowiedź ustna i pisemna 
 Wypowiedź pisemna 
 Tłumaczenie 
 Przemiany społeczne w krajach 

obszaru francuskojęzycznego  

90 
30 
 

30 
30 

6 
2 
 
2 
2 

9 
3 
 
4 
2 

 
ocena 

 
ocena 
ocena 

60 
 

30 
30 

4 
 
2 
2 

7 
 
3 
4 

 
 

ocena 
ocena 

Metodologia badań w glottodydaktyce/ 
językoznawstwie/literaturoznawstwie* 

30 kw* 2* 6* zal. + 
egz. 

    

Wybrane problemy badawcze  
w glottodydaktyce/językoznawstwie/ 
literaturoznawstwie* 

    30 kw* 2* 6* ocena 

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

Seminarium magisterskie* 30* 2* 8* zal. 30* 2* 8* zal. 
MET: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
MET: Pedagogika 2     30 kw 2 2 ocena 
MET: Psychologia 2 30 kw 2 3 ocena     
MET: Praktyki psychopedagogiczne 2     30 2 1 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie  210 godz. i 30 ECTS 210 godz. 30 godz. praktyk i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  420 godz. 30 godzin praktyk i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 300 godz. i 46 ECTS 
** Studenci zainteresowani realizacją całego modułu metodycznego (pełne uprawnienia pedagogiczne) są proszeni o kontakt z koordynatorem zajęć 
modułu metodycznego. 
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Rok II 
 

MODUŁ OGÓLNY (OGÓL) 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

OGÓL: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

OGÓL: Seminarium tematyczne* 30* 2* 4* ocena 30* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena 30* 2* 3* ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 150 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  360 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
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Rok II 
 

MODUŁ PRZEKŁADOWY (TRAD) 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

TRAD: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

    30 kw* 2* 2* ocena 

TRAD: Seminarium tematyczne*     30* 2* 4* ocena 
TRAD: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena     
TRAD: Język specjalistyczny 30 ćw 2 3 ocena 30 ćw 2 3 ocena 
TRAD: Tłumaczenie na język francuski 30 ćw 2 3 ocena     

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 150 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  360 godz. i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
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Rok II 
 

MODUŁ METODYCZNY (MET) 
kontynuacja ścieżki ze studiów licencjackich** 

 
Przedmiot 

Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Praktyczna nauka języka francuskiego 30* 2* 3* ocena     
Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 
o tematyce społecznej* 

30 kw* 2* 2* ocena 30 kw* 2* 2* ocena 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 30* 2* 14 (8+6)* zal. 30* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
+ egz. 
mgr 

MET: Seminarium tematyczne*     30* 2* 4* ocena 
MET: Wykład monograficzny* 30* 2* 3* ocena     
MET: Ewolucja metod nauczania języków 
obcych 

30 kw 2 3 ocena     

MET: Rozwijanie kompetencji językowych 30 kw 2 3 ocena     
MET: Ocenianie i jego formy     30 kw 2 2 ocena 
MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 2     120 8 3 ocena 

Liczba godzin i ECTS semestralnie 210 godz. i 30 ECTS 120 godz. + 120 godz. praktyk i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  330 godz. + 120 godz. praktyk i 60 ECTS 

Część wspólna dla wszystkich modułów: 180 godz. i 42 ECTS 
** Studenci zainteresowani realizacją całego modułu metodycznego (pełne uprawnienia pedagogiczne) są proszeni o kontakt z koordynatorem zajęć 
modułu metodycznego. 
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Załącznik nr 38 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Studia prowadzone w języku polskim i francuskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne 
językoznawstwo 44% 

literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 56% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia romańska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Filologia romańska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia:ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, 
a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych, 
a w szczególności nauk filologicznych P7S_WG 

K_W03 
zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i odpowiadające im terminy używane 
do opisu języka, literatury i kultury; rozumie ich usytuowanie w stosunku 
do innych dziedzin humanistyki 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, 
literatury i kultury P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą 
i kulturą P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie 
i literaturoznawstwie oraz o najnowszych osiągnięciach w tych dyscyplinach P7S_WG 

K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii romańskiej w systemie nauk 
humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach 
z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego P7S_WG 
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K_W09 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i 
międzykulturowej P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, 
fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego P7S_WG 

K_W11 zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych 
stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich P7S_WG 

K_W12 ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów 
francuskojęzycznych P7S_WG 

K_W13 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i emisji głosu, 
która pozwala optymalnie planować proces nauki języków obcych, w 
szczególności języka francuskiego, na wszystkich etapach kształcenia (moduł 
metodyczny) 

P7S_WG 

K_W14 

posiada wiedzę z zakresu glottodydaktyki, która pozwala optymalnie planować 
proces nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego, na 
wszystkich etapach kształcenia: zna główne i szczegółowe terminy używane do 
opisu procesu akwizycji oraz nauczania/uczenia się języków, ma pogłębioną 
wiedzę o kierunkach badań i metodologii badań w tej dyscyplinie (moduł 
metodyczny) 

P7S_WG 

K_W15 
zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych 
wypowiedzi 

P7S_WK 

K_W16 posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w 
planowaniu rozwoju zawodowego P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych 
technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach; 
posługuje się swobodnie źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi 

P7S_UW 

K_U02 

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów 
badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i 
prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i 
przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej 

P7S_UW 

K_U03 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich 
zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i 
prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy 
magisterskiej 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia 
właściwe dla językoznawstwa i literaturoznawstwa, również w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U05 
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych 
metod, w tym stosować podejścia hybrydowe 

P7S_UW 

K_U06 
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz 
ich syntetycznego ujmowania 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U07 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku 
polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, 
kulturowych, literackich i in. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U08 umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę 
magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW 

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych z 
wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych P7S_UW, P7S_UK 
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K_U10 
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego 
na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 
w mowie i w piśmie 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U12 
potrafi zaplanować proces nauki języka obcego, w szczególności języka 
francuskiego, na każdym etapie kształcenia, oraz kierować nim (moduł 
metodyczny) 

P7S_UW, P7S_UU, P7S_UO 

K_U13 potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki P7S_UW, P7S_UU 

K_U14 posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie 
minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego P7S_UW, P7S_UK 

K_U15 stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, 
w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i 
doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. 
kompetencji 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K02 umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować 
stosowne do sytuacji rozwiązania P7S_KR 

K_K03 potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć 
członków grupy P7S_KK, P7S_KR 

K_K04 potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz 
posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie i innych zadania P7S_KK, P7S_KR 

K_K06 prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z 
wykonywanym zawodem P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
studiowanego regionu, kraju, Europy P7S_KO 
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K_K08 
potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i 
frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, propaguje kulturę 
francuską w Polsce i polską we Francji 

P7S_KR 

K_K09 interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu 
kulturalnym Europy P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – 
liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Nowe tendencje w 
glottodydaktyce  28    28 4 

Kolokwium pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przybliżenie studentom najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się współczesna glottodydaktyka 
(m.in. założenia, sposoby i system oceniania tzw. „podejścia zadaniowego” zaproponowanego przez Europejski system 
opisu kształcenia językowego, założenia kognitywizmu i interakcjonizmu w optyce nauczania / uczenia się języków 
obcych, aspekty komunikacji niewerbalnej na lekcji języka obcego itd.), a także postrzeganie glottodydaktyki w 
wymiarze interdyscyplinarnym.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 
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Tradycyjne i nowe 
metodologie badań w 
językoznawstwie  

 28    28 6 

Egzamin pisemny, kolokwium 
pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie głównych nurtów w językoznawstwie począwszy od strukturalizmu poprzez różne jego 
zastosowania i modyfikacje, gramatykę generatywno-transformacyjną, teorię aktów mowy, elementy analizy 
argumentacyjnej oraz analizy interakcyjnej aż do podstaw językoznawstwa kognitywnego. Przedstawienie 
poszczególnych koncepcji językoznawczych ma pokazać różne metody analizy języka. Zajęcia zawierać będą również 
próby praktycznego zastosowania propozycji teoretycznych do badania języka, np. niektóre sposoby przedstawiania 
struktury zdania, badanie toku rozumowania w tekście poprzez analizę argumentacyjną czy analizę dialogów w świetle 
badań nad interakcją. Założeniem zajęć jest również lektura i interpretacja tekstów z dziedziny językoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

Tradycyjne i nowe 
metodologie badań w 
literaturoznawstwie* 

 28    28 6 

Egzamin pisemny, kolokwium 
pisemne, dyskusja, 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Program przewiduje usystematyzowaną prezentację i analizę głównych zagadnień teorii i historii badań literackich od 
czasów narodzin krytyki literackiej (Brunetière Thibaudet) poprzez zjawiska w krytyce literackiej w XIX wieku (m.in. 
impresjonizm krytyczny, dyrektywy krytyki uniwersyteckiej) po czasy współczesne XX i XXI w. (m.in. bergsonizm, 
psychoanaliza literacka, krytyka egzystencjalna, szkoła genewska, krytyka genetyczna). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U04, K_K01,K_K02 

Zarys historii filozofii 
francuskiej    28  28 5 Praca pisemna,dyskusja, debata, 

aktywność/zadania podczas zajęć B literaturoznawstwo  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest wprowadzenie do francuskiej myśli filozoficznej –zapoznanie słuchaczy z wielkimi filozofami i 
przełomowymi tekstami francuskiej myśli filozoficznej (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Tocqueville, Gobineau, Zola, 
Sartre, S. de Beauvoir, Aron, Onfray, Rancière ) a zarazem zaszczepienie filozoficznej ciekawości i umiejętności 
posługiwania się kluczowymi pojęciami filozoficznymi. Przy okazji pytań stawianych przez francuskich myślicieli 
codzienności, wprowadzamy najważniejsze pojęcia metafizyczne i spekulatywne (takie jak podmiot, władza, wolność, 
indywidualizm, wola, norma, powinność, wiedza...). Założeniem jest otwarcie studentów na żywą filozofię, taką, której 
wpływ zobaczyć mogą we własnym doświadczeniu. Stąd również ogromny nacisk na dyskursywny charakter zajęć.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_W09, K_W12, K_U09, K_K01, K_K02, K_K04, K_K09 

Wybrane zagadnienia 
gramatyczne    56   56 10 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań stawianych studentom studiów filologicznych (np. precyzja gramatyczna i leksykalna w redagowaniu tekstów, 
rozpoznawanie i korygowanie błędów frazeologicznych i składniowych, zasady konstruowania różnych typów dyskursu, 
doskonalenie umiejętności argumentowania, przedstawiania i obrony własnego punktu widzenia, poszerzanie słownictwa 
związanego z tematyką zajęć itp.) oraz pogłębienie wiadomości dotyczących niektórych problemów współczesnego 
społeczeństwa francuskiego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11 , K_W12 , K_U07 , K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Francja we 
współczesnych tekstach 
pisanych i mówionych  

  56   56 10 

Kolokwium, praca pisemna, 
dyskusja, debata 
aktywność/zadania podczas zajęć, 
egzamin dyplomowy  

B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są aktualnym problemom społecznym i kulturowym współczesnej Francji. Wśród poruszanych 
tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: wartości republikańskie, Francja jako kraj wielokulturowy, nowe grupy 
społeczne, nowe modele rodziny, współczesne kobiece i męskie role społeczne. 
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat kultury oraz problemów społecznych współczesnej Francji. 
Zajęcia służą jednocześnie poszerzeniu znajomości słownictwa tematycznego charakterystycznego dla poszczególnych 
zagadnień oraz doskonalenie wypowiedzi pisemnej, zwłaszcza form przydatnych przy redagowaniu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W09, K_W11 , K_W12 , K_U06,K_U07 , K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Seminarium magisterskie*    56  56 16 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza –analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
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treści i formułowanie hipotez badawczych.Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań 
studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować 
zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac 
będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie 
Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, K_K03, 
K_K06, K_K07, K_K09 

Wykład monograficzny* 28     28 3 Kolokwium pisemne/test B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób 
pogłębiony rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu 
samego zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania 
rezultatów, konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki 
pozytywne (hipotezy zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub 
nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 punktów ECTS (28 + 32) 
Łączna liczba godzin zajęć (rocznie): 308 godzin (140 + 168) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (w jednostce obowiązuje rozliczenie roczne) 
 
MODUŁ OGÓLNY 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba 
godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K Ć S Inne 

Przedmiot w języku obcym 
niekierunkowym na 
poziomie min. B2+* 

 30    30 2 
Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się zależny od 
wybranego przedmiotu.  

  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U14 a także inne w zależności od wybranego przedmiotu 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30     30 2 Różne w zależności od 
wybranego przedmiotu   

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia do wyboru – tematyka zależna od wybranego przedmiotu.  
Celem wykładów ogólnouniwersyteckich jest przekazanie wiedzy z dziedziny nauki, której zagadnienia są 
przedmiotem wykładu, wykazanie jej miejsca i znaczenia w systemie innych nauk oraz zwrócenie uwagi na jej 
specyfikę przedmiotową i metodologiczną.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_K07 a także inne w zależności od wybranego przedmiotu i dziedziny 

Doskonalenie słownictwa 
specjalistycznego   44   44 12 

Kolokwium, praca pisemna, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć, egzamin dyplomowy  

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z praktycznej znajomości języka francuskiego jest dalsze pogłębianie wiedzy o Francji współczesnej i jej 
współczesnym języku, doskonalenie kompetencji (w mowie i w piśmie) w języku francuskim: głównie wzbogacenie 
zasobów słownictwa tematycznego (np. finanse, ekonomia, prawo, ochrona zdrowia, tematyka społeczna, technika i 
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architektura, sztuka, itp.) na podstawie tekstów dobrej publicystyki współczesnej oraz tekstów literackich współczesnych 
pisarzy francuskiego obszaru językowego poruszających aktualną problematykę. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W10, K_W11 , K_W12 , K_U07 , K_U09, K_U10 , K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Seminarium magisterskie*    44  44 33 

Prezentacja multimedialna, 
dyskusja, aktywność/zadania 
podczas zajęć, egzamin 
dyplomowy  

B 
językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym 
prowadzącego. Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem 
seminarium, a także rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych 
treści i formułowanie hipotez badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami 
badań studenci będą potrafili dobrać odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby 
zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. 
Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna z wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających 
na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01, K_K03, 
K_K06, K_K07, K_K09 

Seminarium 
specjalistyczne*    16  16 5 

Praca pisemna/kolokwium, 
dyskusja, debata, 
aktywność/zadania podczas 
zajęć 

B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego seminarium) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Seminarium specjalistyczne” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem tych zajęć jest przygotowanie studentów do pracy 
badacza nad jednym, wybranym przez prowadzącego tematem, na podstawie którego będą oni mogli nie tylko zgłębić 
zagadnienie i poznać najnowszą literaturę przedmiotu, ale też przeprowadzić ograniczone w swoich zamierzeniach 
badanie (samodzielnie lub w grupie) pod opieką prowadzącego, przedstawić jego wyniki w różnej formie (pisemnej i 
ustnej) i je obronić w dyskusji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U08, K_U15, K_K01, K_K02, K_K05 
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Wykład monograficzny* 16     16 3 Kolokwium pisemne/test B 

językoznawstwo lub 
literaturoznawstwo (w 
zależności od tematyki 
wybranego wykładu) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia grupy „Wykład monograficzny” są zajęciami do wyboru spośród trzech specjalności badawczych Instytutu 
Romanistyki – glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych 
pracowników i regularna rotacja prowadzących sprawia, że nie sposób podać treści programowych dla przedmiotu, 
gdyż zależą one od konkretnego zagadnienia badawczego. Celem wykładów będzie przedstawienie w sposób 
pogłębiony rezultatów badań nad jednym wybranym zagadnieniem, będącym przedmiotem zajęć. Oprócz opisu 
samego zagadnienia, prowadzący będzie przedstawiał założenia metodologiczne, które doprowadziły do uzyskania 
rezultatów, konfrontował inne wyniki, hipotezy i punkty widzenia, żeby jak najlepiej przekazać zarówno wyniki 
pozytywne (hipotezy zweryfikowane pozytywnie), jak i negatywne (hipotezy odrzucone jako nieprawdziwe lub 
nieweryfikowalne). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_W04, K_W07, K_W12, K_K04, K_K07, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 punktów ECTS (28 i 32) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 208 godzin (144 +64 godzin) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
 
 
3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty  
MODUŁ OGÓLNY 
Konsultacje 
magisterskie*    12  12 20 Praca magisterska, egzamin 

dyplomowy  B językoznawstwo lub literaturoznawstwo (w zależności od 
wyboru tematyki) 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe zależą od wybranego seminarium, zgodnego z kwalifikacjami i dorobkiem naukowym prowadzącego. 
Zajęcia te mają przede wszystkim pogłębić wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem seminarium, a także 
rozwinąć jego umiejętności badacza – analizę, problematyzowanie, syntetyzowanie poznanych treści i formułowanie hipotez 
badawczych. Poprzez zapoznanie z najnowszą literaturą przedmiotu oraz metodami badań studenci będą potrafili dobrać 
odpowiednie metody do prawidłowej oceny i interpretacji wyników, żeby zweryfikować zaproponowane hipotezy. Zajęcia 
zakładają już wysoki stopień samodzielności badawczej słuchaczy. Efektem ich prac będzie praca magisterska, zgodna z 
wytycznymi stosowanymi dla prac magisterskich powstających na Uniwersytecie Warszawskim i z wymogami dziedziny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W11, K_W14, K_W15, K_W16, K_U02, K_U03, K_U08, K_U13, K_U15, K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 20 punktów  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 12 godzin  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 528 godzin 
 
 

4.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
Językoznawstwo 30,1% 

Literaturoznawstwo 40 % 
 
 

5.Tabelainformacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 5 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 140 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Niestacjonarne zaoczne II stopnia 

Kod ISCED 0231 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru(min. 30% łącznej liczby 
punktów ECTS) 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 73 
punkty ECTS, tj. 52,1%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL): 
120 punktów ECTS(140 ECTS – 20 punktów ECTS 
za przygotowanie i zredagowanie pracy 
magisterskiej)* 

 
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów 

 studia magisterskie z modułem ogólnym (OGÓL):  
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przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

10 ECTS (w tym 6 ECTS za Zarys historii filoz. fr. 
+ 2 ECTS za OGUN + 2 ECTS za przedmiot w jęz. 
obcym innym niż kierunkowy), tj. 7,1 % 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

• 108 punktów ECTS (zajęcia z literką B) 

* 
Liczba godzin i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia:528 godz. i 140 ECTS 
528 godz. =65,5 % godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia programu kształcenia dla kierunku obszaru nauk 

humanistycznych. 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach drugiego stopnia dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk 

społecznych wynosi nie więcej niż 800. Dla studiów niestacjonarnych co najmniej 25 % programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć 

dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. 
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PLAN STUDIÓW 

 
PROGRAM STUDIÓWNIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)  

W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW  
NA KIERUNKU FILOLOGIAROMAŃSKA 

DLA ROZPOCZYNAJĄCYCHSTUDIAWROKUAKAD. 2019/2020 I NASTĘPNYCH 
 
 

Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia (magisterskie) 
 
Skróty stosowanew programach: 
* (gwiazdka przy nazwie przedmiotu) – przedmiot do wyboru 

Rok I 
 

 
Przedmiot 

Semestr 1 (zimowy) Semestr 2 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczeni
a 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczeni

a 
semestr tydzień semestr tydzień 

Francja współczesna 
 

28 2 5 ocena 28 2 5 ocena 

Wybrane zagadnienia gramatyczne na 
podstawie współczesnych tekstów 
francuskich pisanych i mówionych 
 

28 2 5 ocena 28 2 5 ocena 

Tradycyjne i nowe metodologie badań w 
językoznawstwie 

28 2 6 zal/egza
min 

    

Tradycyjne i nowe metodologie badań w 
literaturoznawstwie 

    28 2 6 zal/egza
min 

Nowe tendencje w glottodydaktyce 28 2 4 ocena     
Seminarium magisterskie* 28* 2* 8* zal. 28* 2* 8* zal. 
Zarys historii filozofii francuskiej      28 2 6 ocena 
Wykład monograficzny* 28* 2* 2 ocena     

Liczba godzin i ECTS semestralnie  168 godz. i 30 ECTS 140 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie  308 godz. i 60 ECTS 
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Rok II 
 

 
Przedmiot 

Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczenia 
Liczba godzin ECTS Forma 

zaliczenia semestr tydzień semestr tydzień 
Doskonalenie i wzbogacanie zasobu 
słownictwa tematycznie specjalistycznego 

28 2 7 ocena 16 2 5 Zal/egz 

Przedmiot w języku obcym niekierunkowym  
na poziomie min. B2+* 

30 kw* 2* 2* ocena     

Seminarium magisterskie* 28* 2* 16 
(10+6)* 

zal. 16* 2* 19 
(8+11)* 

zal. 
 

OGÓL: Przedmiot ogólnouniwersytecki 
(OGUN)* 

30 kw* 2* 2* ocena     

OGÓL: Seminarium specjalistyczne*     16* 2* 4* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny* 28* 2* 3* ocena 16* 2* 2* ocena 
OGÓL: Wykład monograficzny*         

Liczba godzin i ECTS semestralnie 144 godz. i 30 ECTS 64 godz. i 30 ECTS 
Liczba godzin i ECTS rocznie 208 godz. i 60 ECTS 

 
Rok III 

 
 

Przedmiot 
Semestr 3 (zimowy) Semestr 4 (letni) 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin ECTS Forma 
zaliczenia semestr tydzień semestr tydzień 

Konsultacje magisterskie* 12* 2* 20* zal 
+ egz. mgr 

    

Liczba godzin i ECTS semestralnie 12 godz. i 20 ECTS 
 

Liczba godzin i ECTS rocznie 12 godz. i 20 ECTS 
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Załącznik nr 39 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo 65% językoznawstwo 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

literaturoznawstwo 35%  

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
K2_W01 w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą  P7S_WG 

K2_W02 w pogłębionym stopniu terminologię literaturoznawczą  P7S_WG 

K2_W03 w pogłębionym stopniu dzieje literatury rosyjskiej z punktu widzenia 
repertuaru problemowo-tematycznego  

P7S_WG 

K2_W04 w pogłębionym stopniu teorie badań językoznawczych  P7S_WG 

K2_W05 w pogłębionym stopniu teorie badań literaturoznawczych  P7S_WG 

K2_W06 w pogłębionym stopniu współczesne tendencje rozwojowe języka 
rosyjskiego w powiązaniu ze zjawiskami życia społecznego  

P7S_WG 

K2_W07 w pogłębionym stopniu realia współczesne Rosji i ich uwarunkowania 
historyczne 

P7S_WG 

K2_W08 język rosyjski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

P7S_WG 
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K2_W09 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_UU 

Umiejętności: absolwent potrafi 
K2_U01 posługiwać się językiem rosyjskim w mowie i piśmie zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego  

P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO 

K2_U02 posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi dla 
literaturoznawstwa  

P7S_UW 

K2_U03 posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi dla językoznawstwa  P7S_UW 

K2_U04 scharakteryzować dzieje literatury rosyjskiej z punktu widzenia 
repertuaru problemowo-tematycznego  

P7S_UW 

K2_U05 w pogłębionym stopniu klasyfikować i interpretować zjawiska 
współczesnego języka rosyjskiego  

P7S_UW 

K2_U06 wyjaśnić, dobrać i zastosować zaawansowane strategie i techniki 
przekładu  

P7S_UW, P7S_UK 

K2_U07 scharakteryzować realia współczesne Rosji i ich uwarunkowania 
historyczne 

P7S_UW 

K2_U08 komunikować się z użyciem złożonej terminologii językoznawczej  P7S_UK 

K2_U9 komunikować się z użyciem złożonej terminologii literaturoznawczej   P7S_UK 

K2_U10 posługiwać się językiem rosyjskim w sferze ekonomii i finansów  P7S_UK, P7S_UO 

K2_U11 przeprowadzić indywidualne i zespołowe złożone badanie naukowe z 
zakresu filologii rosyjskiej w fazie koncepcji i w fazie wykonawczej  

P7S_UW, P7S_UO 

K2_U12 posługiwać się językiem obcym (innym niż język rosyjski) zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

P7S_UK 
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Opisu Kształcenia Językowego  

K2_U13 komunikować się za pomocą współczesnych technologii informacyjnych P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
K2_K01 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z 

wykonywaniem pracy filologa z uwzględnieniem współczesnych potrzeb 
społecznych 

P7S_KK, P7S_KR 

K2_K02 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego  P7S_KO 

K2_K03 poszanowania różnorodności poglądów, postaw i argumentów w 
kontaktach interpersonalnych  

P7S_KO, P7S_KK 

K2_K04 przestrzegania zasad korzystania z cudzego dorobku naukowego  P7S_KR 

K2_K05 pogłębionej krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz 
samodzielnego jej uzupełniania 

P7S_KK 

K2_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

K2_K07 współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego P7S_KO 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

 

 3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy  
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   4. Semestr dla kierunku 
          4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
rosyjskiego z 
elementami 
translacji I 

 
 

  +     120 6 OC, ŚPK, P, R, 
ZU, ZP 

 językoznawstwo 

Treści programowe  Rozwijanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 według ESOKJ (kurs C1.3). 
Doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej realizowane poprzez wykonywanie różnego rodzaju tłumaczeń (pisemnych i 
ustnych, ze słownikami i bez słowników), obejmujących teksty publicystyczne dotyczące problematyki naukowej, społecznej, 
kulturowej. Wprowadzanie wybranych strategii i technik przekładu. Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na 
aktualne tematy, formułowania wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem konkretnego stylu językowego, utrwalanie nawyków 
fonetyczno-intonacyjnych i akcentuacyjnych, ugruntowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01 

Przekład tekstów 
literackich 

   +     30 2 OC, PS B językoznawstwo 

Treści programowe  Kulturowe aspekty przekładu; transformacje przekładowe (leksykalno-semantyczne, syntaktyczne, konkretyzacja, generalizacja, 
substytucja itd.); chwyty translatorskie: transkrypcja, transliteracja, kalkowanie; przekaz nazw własnych w tłumaczeniu; leksyka 
bezekwiwalentna, sposoby przekazu leksyki bezekwiwalentnej; przekład leksyki nacechowanej emocjonalnie; przekład idiomów, 
przysłów, aforyzmów, skrzydlatych słów; przekaz obcych realiów, środki oddania kulturowej specyfiki w przekładzie; gra słów jako 
problem przekładowy; sposoby zachowania efektu komizmu w przekładzie; przekład językowych odstępstw od normy; slang, 
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wulgaryzmy i neologizmy w przekładzie; intertekstualność w przekładzie; wielojęzyczność w przekładzie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01, K2_U06, K2_K01, K2_K05 

Wielkie tematy 
literatury 
rosyjskiej 

+        30 3 EP B literaturoznawstwo 

Treści programowe  Temat dzieła literackiego – ujęcia teoretyczne. Periodyzacja literatury rosyjskiej X-XXI wieku oraz preferencje tematyczne 
przedstawicieli poszczególnych epok i kierunków literackich. Temat a gatunek literacki. Literatura rosyjska w kręgu europejskich idei 
filozoficznych i estetycznych; wspólne tematy w literaturze rosyjskiej i zachodnioeuropejskich oraz tematy specyficzne dla literatury 
rosyjskiej. Literatura rosyjska wobec przełomowych wydarzeń historycznych i współczesności. Literackie kreacje pisarzy rosyjskich: 
jednostki i społeczeństwa, wojny i pokoju, szczęścia i nieszczęścia, miłości i śmierci, stolicy i prowincji, miasta i wsi, cywilizacji i natury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W03, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_K02 

Teoria literatury I  +       30 3 OC, T  B literaturoznawstwo 

Treści programowe  Wyznaczniki literackości. Badania empiryczne dotyczące rozpoznawalności tekstu literackiego. Funkcje dzieła literackiego. 
Metodologia badań literackich i jej miejsce w nauce o literaturze. Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Genologia. Teorie dramatu. 
Epika; narrator i narracja, świat przedstawiony. Liryka. Przemiany myśli teoretycznoliterackiej od czasów starożytnych do pozytywizmu: 
starożytne źródła wiedzy o literaturze, estetyka klasycyzmu, estetyka kantowska, kierunki romantyczne, kierunki pozytywistyczne.    

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_U02, K2_U09 

Kierunki w 
lingwistyce 
współczesnej 

 +       30 3 OC, T B językoznawstwo 



7 

Treści programowe  Rozwój kierunków lingwistycznych w XX i XXI wieku, najważniejsze teorie lingwistyczne i najsłynniejsi ich twórcy. Podstawowe metody 
badawcze stosowane w językoznawstwie: metoda dedukcyjna, indukcyjna, hipotetyczno-dedukcyjna. Typy badań w językoznawstwie, 
językoznawstwo ogólne i szczegółowe. Przegląd szkół i teorii językoznawstwa strukturalnego. Teorie F. de Saussure’a jako podstawa i 
stymulacja współczesnych badań strukturalnych. Strukturalne szkoły amerykańskie. Osiągnięcia lingwistów rosyjskich (m.in. J. 
Apresjana i I. Mielczuka), polskich (m.in. A. Bogusławskiego i A. Wierzbickiej) i wybranych europejskich. Kognitywizm w pracach 
amerykańskich, rosyjskich i polskich. Językoznawstwo otwarte i interdyscyplinarne. Metody korpusowe w lingwistyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W04, K2_U03, K2_U08 

Język rosyjski XXI 
wieku I 

 +       30 3 OC, EP B językoznawstwo 

Treści programowe  Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy studentów o współczesnym języku rosyjskim za pomocą aparatu pojęciowego współczesnej 
lingwistyki, a także próba odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się podsystem fonologiczny i leksykalny oraz pisownia i pod wpływem 
jakich czynników. Współczesne zjawiska języka rosyjskiego w zakresie wzbogacania słownictwa, wykorzystywania mechanizmów 
słowotwórczych w realizacji tendencji do ekonomiczności, nowych zjawisk fonetycznych, wariantywności ortograficznej. Źródła wiedzy 
o współczesnych języku rosyjskim, m.in. aktualne słowniki językowe, wyspecjalizowane portale internetowe, gramatyka korpusowa i 
Rosyjski Korpus Narodowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W06, K2_U05, K2_U08 

Seminarium 
magisterskie I 

  +      30 3 OC, PM B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  Warsztat badawczy filologa. Etyka pracy naukowej. Wybór tematu pracy magisterskiej oraz wstępne ustalenie jej tytułu. Realizacja 
pracy magisterskiej w fazie koncepcji oraz wstępnej fazie wykonawczej w postaci wyboru materiału egzemplifikacyjnego i literatury 
przedmiotu. Przygotowanie bibliografii. Wstępne określenie metody badawczej. Określenie i wstępne rozpoznanie kontekstów tematu. 
 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego językoznawczego: konteksty językoznawcze podjętego tematu. 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego literaturoznawczego: konteksty literaturoznawcze podjętego tematu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_W09, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_03, K2_K04, K2_K05 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy I 

 +       30 2 OC, ZP B literaturoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot w zmieniającej się ofercie KR, odzwierciedlający prowadzone badania w zakresie dyscypliny. 
Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca – poszerzająca i pogłębiająca – wiedzę repertuarze problemowo-tematycznym 
literatury rosyjskiej w kontekście procesu historycznoliterackiego w Rosji oraz twórczości poszczególnych autorów wraz z nakreśleniem 
aspektów historycznych, kulturalnych i społeczno-obyczajowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W03, K2_U05, K2_U09, K2_K05 

Wykład 
monograficzny I 

+        30 2 ZP B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  Sproblematyzowane ujęcie szczegółowego zagadnienia z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa rusycystycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W06, K2_U05, K2_U08, K2_K05 
K2_W02, K2_W03, K2_U04, K2_09, K2_K05 

Przedmiot z oferty 
uniwersyteckiej 
(OGUN) I 

        30 3    

Treści programowe  Treści zgodnie z wyborem studenta. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Symbol efektu uczenia się specyficzny dla przedmiotu. 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr:  drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
rosyjskiego z 
elementami 
translacji II 

 
 

  +     120 8 OC, ŚPK, P, R, 
EU, EP 

 językoznawstwo 

Treści programowe  Rozwijanie wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 według ESOKJ (kurs C1.4). 
Doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej realizowane jest poprzez ćwiczenia w tłumaczeniu (pisemne i ustne, ze 
słownikami i bez słowników) obejmujące teksty publicystyczne dotyczące problematyki naukowej, społecznej, kulturowej. Utrwalanie 
wybranych technik i strategii przekładu. Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na aktualne tematy, formułowania 
wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem konkretnego stylu językowego, utrwalanie nawyków fonetyczno-intonacyjnych i 
akcentuacyjnych, ugruntowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01 

Przekład tekstów 
użytkowych 

   +     30 2 OC, ZP B językoznawstwo 

Treści programowe  Pojęcie tekstu użytkowego. Rodzaje tekstów użytkowych. Teksty użytkowe w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Schematy 
wybranych tekstów użytkowych w języku polskim i rosyjskim. Specyfika języka tekstów użytkowych. Ekwiwalencja semantyczna, 
formalna i pragmatyczna w przekładzie tekstów użytkowych. Pogłębienie wiedzy o strategiach tłumaczenia pisemnego. Analiza 
istniejących przekładów tekstów użytkowych. Właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych. 
Tłumaczenie wybranych tekstów użytkowych: przekład polsko-rosyjski i rosyjsko-polski.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01, K2_U06 

Teoria literatury II  +       30 4 OC, EP B literaturoznawstwo 

Treści programowe  Teoria dzieła literackiego. Teoria procesu historycznoliterackiego. Analiza, interpretacja, wartościowanie. Przemiany myśli 
teoretycznoliterackiej od przełomu antypozytywistycznego do czasów współczesnych; fenomenologia, psychoanaliza, teoria toposów, 
formalizm, hermeneutyka, strukturalizm, poststrukturalizm, semiotyka, dekonstrukcja, gender studies, postkolonializm, kulturowa teoria 
literatury. Koncepcje Michaiła Bachtina i Jurija Łotmana. Literatura a muzyka i sztuki piękne. Literatura a teatr. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_U02, K2_U09 

Język rosyjski XXI 
wieku II 

 +       30 4 OC, EP, Proj B językoznawstwo 

Treści programowe  Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy studentów o współczesnym języku rosyjskim za pomocą aparatu pojęciowego współczesnej 
lingwistyki, a także próba odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się podsystem morfologiczny i składniowy oraz pod wpływem jakich 
czynników. Nowe zjawiska języka rosyjskiego w zakresie form fleksyjnych, wzrost roli kontekstu przy określaniu przynależności wyrazu 
do części mowy, tendencje analityczne w morfologii i składni, trendy składniowe w zakresie rekcji i zgody, zjawisko demokratyzacji i 
intelektualizacji języka. Źródła wiedzy o współczesnych języku rosyjskim, m.in. aktualne słowniki językowe, wyspecjalizowane portale 
internetowe, gramatyka korpusowa i Rosyjski Korpus Narodowy. Przygotowanie projektu lingwistycznego adresowanego do szkół 
ponadpodstawowych, polegającego na zebraniu, opracowaniu i zaprezentowaniu wybranych zmian we współczesnym języku 
rosyjskim i udokumentowaniu ich danymi z Rosyjskiego Korpusu Narodowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W06, K2_W08, K2_U01, K2_U05, K2_U08, K2_K06, K2_K07 

Seminarium 
magisterskie II 

  +      30 5 OC, PM B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe Sprecyzowanie tytułu pracy magisterskiej oraz ostateczny wybór materiału egzemplifikacyjnego i literatury przedmiotu. Dopracowanie 
bibliografii. Ostateczne określenie struktury pracy. Przystąpienie do analizy i interpretacji materiału egzemplifikacyjnego: przygotowanie 
30% tekstu pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników dotychczasowych badań.  
 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego językoznawczego: konteksty językoznawcze podjętego tematu. 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego literaturoznawczego: konteksty literaturoznawcze podjętego tematu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_W09, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_03, K2_K04, K2_K05 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy 

 +       30 2 OC, ZP B językoznawstwo 

Treści programowe Przedmiot w zmieniającej się ofercie KR, odzwierciedlający prowadzone badania w zakresie dyscypliny. 
Szczegółowa tematyka językoznawcza dopełniająca – poszerzająca i pogłębiająca – wiedzę o języku rosyjskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W06, K2_U05, K2_U08, K2_K05 

Wykład 
monograficzny II 

+        30 2 ZP B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 

Treści programowe Sproblematyzowane ujęcie szczegółowego zagadnienia z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa rusycystycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W06, K2_U05, K2_U08, K2_K05 
K2_W02, K2_W03, K2_U04, K2_09, K2_K05 
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Przedmiot z oferty 
uniwersyteckiej 
(OGUN) II 

        30 3    

Treści programowe  Treści zgodnie z wyborem studenta. 
W ramach przedmiotów OGUN student zobowiązany jest do zaliczenia jednego przedmiotu w języku obcym (innym niż rosyjski) 
pozwalającego osiągnąć biegłość językową na poziomie B2+ według ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_U12 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
 
 4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
rosyjskiego w 
sferze ekonomii i 
finansów I 

 
 

  +     90 7 OC, ŚPK, Proj, 
EU, EP 

 językoznawstwo 

Treści programowe Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 
według ESOKJ (kurs C2.1), kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości, 
opanowanie wiedzy z zakresu stosunków ekonomicznych i działalności gospodarczej firmy (m.in.: prezentacja firmy, rodzaje 
przedsiębiorstw i ich struktura, transakcje handlowe, marketing i reklama). Zagadnienia pragmatyczne: strategie komunikacyjne 
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używane w komunikacji sfery ekonomii i finansów, zwroty konwencjonalne używane w prowadzeniu dokumentacji handlowej, zasady 
redagowania pism służbowych i urzędowych, projekt kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Doskonalenie umiejętności swobodnego 
wypowiadania w zakresie tematów potocznych, akademickich oraz sfery ekonomii i finansów, sprawnego formułowania wypowiedzi 
pisemnych z uwzględnieniem odpowiedniej konwencji i jedności stylistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01, K2_U10, K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07 

Rosja – tradycja i 
współczesność I 

 +       30 3 OC, T B  

Treści programowe  Ustrój polityczny Rosji. Ewolucja systemu partyjnego. Gospodarka, polityka podatkowa. Kształtowanie się elity politycznej. Media. 
Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe. Kultura polityczna. Demokracja a rosyjska mentalność. 
Rosja na arenie międzynarodowej, Federacja Rosyjska w obszarze posowieckim. Myśl polityczna. Pamięć historyczna i polityka 
pamięci. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W07, K2_U01, K2_U07, K2_K03 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

 +       30 2 OC, T   

Treści programowe Funkcjonowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_U13 

Seminarium 
magisterskie III 

  +      30 16 OC, PM B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe  Analiza i interpretacja materiału egzemplifikacyjnego: przygotowanie następnych 30% tekstu pracy magisterskiej oraz prezentacja 
wyników dotychczasowych badań. 
 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego językoznawczego: konteksty językoznawcze podjętego tematu. 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego literaturoznawczego: konteksty literaturoznawcze podjętego tematu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_W09, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_03, K2_K04, K2_K05 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
II 

 +       30 2 OC, ZP B literaturoznawstwo 

Treści programowe  Przedmiot w zmieniającej się ofercie KR, odzwierciedlający prowadzone badania w zakresie dyscypliny. 
Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca – poszerzająca i pogłębiająca – wiedzę repertuarze problemowo-tematycznym 
literatury rosyjskiej w kontekście procesu historycznoliterackiego w Rosji oraz twórczości poszczególnych autorów wraz z nakreśleniem 
aspektów historycznych, kulturalnych i społeczno-obyczajowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_W09, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_03, K2_K04, K2_K05 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka 
rosyjskiego w 
sferze ekonomii i 
finansów II 

 
 

  +     30 4 OC, ŚPK, Proj, 
ZU, ZP 

 językoznawstwo 

Treści programowe  Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 
według ESOKJ (kurs C2.2), kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości i 
bankowości, opanowanie wiedzy z zakresu stosunków ekonomicznych i systemu bankowego (m.in.: działalność banków, rodzaje 
operacji bankowych, działalność giełdowa, działalność ubezpieczeniowa). Zagadnienia pragmatyczne: strategie komunikacyjne 
używane w komunikacji sfery ekonomii i finansów, zwroty konwencjonalne używane w prowadzeniu dokumentacji bankowej i 
ubezpieczeniowej, projekt firmy ubezpieczeniowo-finansowej. Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania w zakresie 
tematów potocznych, akademickich oraz sfery ekonomii i finansów, sprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem 
odpowiedniej konwencji i jedności stylistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W08, K2_U01, K2_U10, K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07 

Rosja – tradycja i 
współczesność II 

 +       30 4 OC, T B  

Treści programowe  Tradycje rosyjskie i ich przemiany na przestrzeni XIX–XXI wieku. Obrzędowość prawosławna i ludowa związana z obchodzeniem świąt 
i wierzeniami. Kształtowanie się nowożytnej kultury rosyjskiej. Architektura rosyjska – tradycja i współczesność. Rozwój sztuk 
plastycznych. Współczesna ikona rosyjska w kontekście wcześniejszej tradycji ikonograficznej. Rozwój rosyjskiej muzyki klasycznej w 
XIX–XXI wieku. Współczesna muzyka popularna. Kinematografia rosyjska XX oraz XXI wieku – przemiany, eksperymenty. Literatura 
masowa w Rosji XXI wieku. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K2_W07, K2_U01, K2_U07, K2_K02, K2_K03 

Seminarium 
magisterskie IV 
 
 

  +      30 22 OC, PM B językoznawstwo 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  Całościowa realizacja pracy magisterskiej w fazie wykonawczej. Zakończenie analizy i interpretacji materiału egzemplifikacyjnego oraz 
tła kontekstowego. Przygotowanie 40% pracy magisterskiej, dopracowanie wcześniej napisanych 60% pracy i przedłożenie do oceny 
pełnego tekstu pracy magisterskiej. 
 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego językoznawczego: konteksty językoznawcze podjętego tematu. 
Treści specyficzne dla seminarium magisterskiego literaturoznawczego: konteksty literaturoznawcze podjętego tematu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K2_W08, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– Proj – projekt 
– PS – praca semestralna 
– OC – ocena ciągła 
– ŚPK – środsemestralne prace kontrolne 
– P – prezentacja 
– R – referat 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– PM – praca magisterska 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy  
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 76% 

dziedzina nauk humanistycznych literaturoznawstwo 12% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 
nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

87 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa) MODUŁ GLOTTODYDAKTYCZNY 
Na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA 
Poziom kształcenia STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI 
Forma STUDIA STACJONARNE 
Rok studiów I i II  
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 
Łączna liczba godzin zajęć: 30 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Psychologia na poszczególnych 
etapach edukacyjnych  

 

 30       30 2 T, EP 

Treści programowe 

Konwersatorium stanowi refleksję nad celem i sposobami nauczania na poszczególnych etapach 
edukacyjnych.  Szczególny nacisk kładzie na omawianie rozwoju poznawczego, fizycznego, 
emocjonalnego, społecznego i moralnego w różnych okresach życia ucznia w odniesieniu do 
rzeczywistości szkolnej. Omawiane są bieżące problemy wychowawcze, problemy rozwojowe i wyzwania 
stojące przed współczesną szkołą. 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Pedagogika nauczania w 
szkołach ponadpodstawowych  

 30       30 2 T, EP 

Treści programowe 
 

 Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji szkół 
ponadpodstawowych, problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki oraz wynikające z 
okresu dojrzewania. 

Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna  

 

       30 30 2 Złożenie 
dokumentacji: 
- wypełnionego 
dziennika 
praktyk; 
- potwierdzenia 
odbytych 
praktyk; 
- arkuszy 
obserwacji lekcji; 
- karty oceny 
praktykanta. 
ZU 
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Łączna liczba punktów ECTS: 4 

Łączna liczba godzin zajęć: 60 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Treści programowe 
 

Treści praktyk pedagogicznych wynikają z treści zawartych w przedmiotowych programach nauczania 
pedagogiki i psychologii. 
Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, zarządzanie zespołem 
uczniowskim, diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów, konfrontowanie nabywanej wiedzy 
psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Nauczanie systemów 
językowych i sprawności w 
szkole ponadpodstawowej  

 30       30 2 EU 

Treści programowe 
 

Współczesne kierunki i metody nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki 
języka rosyjskiego nauczanego w szkole ponadpodstawowej. Przedstawienie nauczania  sprawności 
językowych przy pomocy technik oraz metodyk aktywizujących z wykorzystaniem potencjału technik 
informacyjnych dla nauczycieli. Autonomia uczenia się w szkołach ponadpodstawowych. Zintegrowane 
kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) w polskiej szkole. Nowa podstawa programowa oraz nowe 
podręczniki do nauki języka rosyjskiego w szkole ponadpodstawowej. Zagadnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy w szkole ponadpodstawowej. 

Praktyka w szkołach 
ponadpodstawowych 
Praktyka regularna (ciągła) 

       60 60 2 Złożenie 
dokumentacji: 
- wypełnionego 
dziennika 
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Łączna liczba punktów ECTS: 4 
Łączna liczba godzin zajęć: 90 
Rok studiów: II 
Semestr: czwarty 

praktyk; 
- potwierdzenia 
odbytych 
praktyk; 
- arkuszy 
obserwacji lekcji; 
- konspektów 
przeprowadzony
ch lekcji; 
- karty oceny 
praktykanta. 
ZU 

Treści programowe 
 

W trakcie praktyk student uzyskuje możliwość gromadzenia doświadczeń związanych z pracą 
dydaktyczną-wychowawczą nauczyciela i konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu nauczania systemów 
językowych i sprawności, psychologii i pedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu 
praktycznym. Student poznaje organizację pracy poszczególnych typów placówek oświatowych, zdobywa 
doświadczenia w zakresie planowania kształcenia, prowadzenia dokumentacji, realizacji i oceniania 
procesu kształcenia.  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Prakt 

Współczesne tendencje w 
glottodydaktyce (w odniesieniu 
do szkół ponadpodstawowych)  
 

 60       60 4 EU 



24 

Łączna liczba punktów ECTS: 7 
Łączna liczba godzin zajęć: 120 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 17 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 300 

Treści programowe 
 
 
 

Analiza literatury źródłowej  dotyczącej stanu i naukowego rozwoju glottodydaktyki ze szczególnym 
uwzględnieniem dydaktyki języka rosyjskiego nauczanego na poziomie ponadpodstawowym. Osobowość 
nauczyciela XXI wieku oraz wymogi nowoczesnej szkoły. Związek między teorią i praktyką w nauczaniu 
języków obcych. Współzależność pomiędzy efektywnością nauczania, optymalizacją nauczania języków 
obcych a gruntowną wiedzą teoretyczną odnośnie do  współczesnych metod i koncepcji nauczania. 
Glottodydaktyka i jej związki z innymi dyscyplinami. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków 
obcych. Nauczanie międzykulturowe. Analiza porównawcza nauczania języków obcych w Polsce i 
Europie.  

Praktyka w szkołach 
ponadpodstawowych 
Praktyka regularna (ciągła) 

       60 60 3 Złożenie 
dokumentacji: 
- wypełnionego 
dziennika 
praktyk; 
- potwierdzenia 
odbytych 
praktyk; 
- arkuszy 
obserwacji lekcji; 
- konspektów 
przeprowadzony
ch lekcji; 
- karty oceny 
praktykanta. 
ZU 

Treści programowe 
 

W trakcie praktyk student uzyskuje możliwość gromadzenia doświadczeń związanych z pracą 
dydaktyczną-wychowawczą nauczyciela i konfrontowania nabytej wiedzy z zakresu współczesnych 
tendencji w dydaktyce , psychologii i pedagogice z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu 
praktycznym. Student poznaje organizację pracy poszczególnych typów placówek oświatowych, zdobywa 
doświadczenia w zakresie planowania kształcenia, prowadzenia dokumentacji, realizacji i oceniania 
procesu kształcenia.  



25 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Prakt - praktyki 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Załącznik nr 40 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo   72% Literaturoznawstwo 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo   28%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Filologia włoska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Filologia włoska 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk 
humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i 
religii; 

P7S_WG 

K_W02 w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego; P7S_WG 

K_W03 w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i 
kulturowe Włoch;  

P7S_WG 

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;  P7S_WG 
K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium; P7S_WG 
K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem 
zróżnicowanych metod; 

P7S_UW 
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K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla 
dyscypliny; 

P7S_UW 

K_U03 formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł 
oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny; 

P7S_UW 

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje 
przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 
naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny; 

P7S_UW 

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, 
prowadzić dyskusje w języku włoskim; 

P7S_UK 

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku 
włoskim; 

P7S_UW 

K_U07 zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w 
ramach warsztatów; 

P7S_UW 

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku 
włoskim; 

P7S_UW 

K_U09 posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego; 

P7S_UK 

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego; 

P7S_UK 

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań; P7S_UO 

K_U12 współpracować w zespole;  P7S_UO 

K_U13 samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

P7S_KK 

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności; P7S_KK 

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu; P7S_KR 
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K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania 
zobowiązań społecznych; 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: NIE DOTYCZY 
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4. Semestr dla kierunku 
 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy  
Rozliczenie roczne 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PNJW 
 
 
PNJW Egzamin  

   V     240 8 
 
 
 
                       
3 

K, PP 
 
 
 
 
EP+EU 

P  

Treści programowe  

Cykl przedmiotów rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze 
szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2. 
Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem i zaawansowanymi 
strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu C2. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością 
mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U09, K_U12 

 
Wykłady 
kierunkowe 

V        60 10 EP B L/J 
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Treści programowe  Grupa zajęć do wyboru z oferty przygotowanej przez Katedrę Italianistyki z zakresu filologii włoskiej w formie wykładu (m.in. wykładu 
konwersatoryjnego). Oferta tematyczna odzwierciedla zainteresowania i projekty badawcze pracowników KI z dziedziny 
literaturoznawstwa i językoznawstwa. Zajęcia te, dotyczące szeroko rozumianych badań filologicznych nad tekstem, pozwolą 
studentowi usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień włoskiej literatury (nurty, konwencje, tematy, motywy, 
postaci, autor, stylistyka, itp.) w różnych ujęciach (filologicznym, komparatystycznym, kulturowym, i in.) oraz języka w kontekście 
innych nauk humanistycznych, w tym nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii. Wykłady mają na celu doskonalenie umiejętności m.in. 
analizy i interpretacji tekstów, rozpoznawania cech kulturowych, istotnych dla zrozumienia różnych gatunków literatury i ich specyfiki, a 
także rozwoju języka włoskiego. Ukazują różnorodne podejścia badawcze, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, pozwalają się 
zapoznać z aktualnym stanem badań w ramach wybranego zagadnienia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_K04 

 
Metodologia badań  
 

 V       30 4 Proj. B L/J 

Treści programowe  Metodologia badań literaturoznawczych/językoznawczych  to zajęcia do wyboru w zależności od proseminarium, na które student się 
zapisze (MBL obowiązkowe dla studentów uczestniczących w proseminarium literaturoznawczym, MBJ w językoznawczym), służą one 
nabywaniu przez studenta kompetencji profesjonalnych (jako literaturoznawcy lub językoznawcy), czyli znajomości teorii, metodologii i 
terminologii danej dyscypliny, dzięki czemu umie on dobrać koncepcje teoretyczne i metody do realizacji indywidualnego projektu 
badawczego, jakim jest praca magisterska. Zajęcia rozwijają w szczególności kompetencje krytycznego czytelnika tekstów naukowych 
z wybranej dyscypliny (poprzez dyskusje na temat wybranych tekstów dotyczących teorii i metodologii), kompetencje badacza 
(poprzez przeglądowe i porównawcze omawianie kierunków badawczych w językoznawstwie/literaturoznawstwie, właściwych im 
sposobów stawiania pytań naukowych oraz stosowania odpowiedniego instrumentarium badawczego) oraz kompetencje autora 
tekstów naukowych (poprzez wyjaśnienie relacji między metodami rozumowania i interpretacji oraz konwencjami ich przedstawiania w 
tekstach naukowych, wypracowanymi w ramach danej dyscypliny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U02 

Moduły warsztatowe 
 

     V   90 12 Proj.  B L/J 
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Treści programowe  Przedmioty specjalizacyjne literaturoznawcze lub językoznawcze z zakresu filologii włoskiej to zajęcia w formie warsztatów, których 
celem jest omówienie i przećwiczenie na poziomie zaawansowanym wybranych zagadnień dotyczących literatury włoskiej, przekładu z 
języka włoskiego na polski, edycji tekstu lub językoznawstwa. W trakcie zajęć student nabywa pogłębionej wiedzy w zakresie 
omawianego tematu (aktualne metody i stan badań nad wybranym zagadnieniem na tle dotychczasowych podejść do problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem pytań współcześnie nurtujących literaturoznawców, tłumaczy i językoznawców). Zajęcia umożliwiają 
studentowi podniesienie na wyższy poziom umiejętności badawczych oraz tłumaczeniowych dzięki przećwiczeniu wybranych 
metodologii na materiale literatury włoskiej lub języka włoskiego, poprzez eksplorację rozmaitych ujęć interdyscyplinarnych lub dzięki 
praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy podczas warsztatów przekładowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

V V       min.30 6 Zgodnie z ofertą 
jednostki 

B Zgodnie z ofertą 
jednostki 

Treści programowe  Przedmioty ogólnouniwersyteckie to zajęcia do wyboru, których celem jest poszerzenie wiedzy studenta na tematy niezwiązane z 
wybranym przez niego kierunkiem studiów. Student KI wybiera przedmioty z obszaru nauk społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U13, K_K01 

 
Proseminarium 
magisterskie 

  V      60 17 PR B L/J 

Treści programowe  Zajęcia do wyboru. Student może wybrać proseminarium literaturoznawcze lub językoznawcze.  
Treści programowe zależą od tematu proseminarium, dobranego wedle kompetencji i dorobku naukowego prowadzącego zajęcia. 
Proseminarium z zakresu filologii włoskiej pogłębia wiedzę studenta z dziedziny będącej przedmiotem tych zajęć, zapoznaje go także 
ze sposobami zastosowania teorii, metodologii i terminologii danej dyscypliny do realizacji indywidualnych projektów badawczych, czyli 
prac magisterskich. Zajęcia mają na celu nauczyć studenta samodzielnego doboru literatury przedmiotu i korzystania ze źródeł 
bibliograficznych oraz syntetycznego przedstawiania stanu badań, a także prezentacji materiału źródłowego, sformułowania problemu 
badawczego oraz doboru odpowiednich narzędzi metodologicznych do jego rozwiązania. Umiejętności te służą studentowi do 
napisania pierwszego lub pierwszych dwóch rozdziałów pracy dyplomowej (w zależności od kompozycji pracy, zgodnie z ustaleniami z 
promotorem). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS: w semestrze I: 30, w semestrze II: 30; 
Łączna liczba godzin zajęć: w semestrze I: 300, w semestrze II: 210; 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 510; 
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4.2.  
Rok studiów: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PNJW 
 
 
PNJW Egzamin 
(poziom C2) 

   V     120 8 
 
 
 
                         
3 

K, PP 
 
 
 
 
EP+EU 

P  

Treści programowe  

Cykl przedmiotów rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze 
szczególnym naciskiem na leksykę oraz pragmatykę na poziomie C2. 
Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem i zaawansowanymi 
strukturami gramatycznymi języka włoskiego na poziomie C2. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, 
słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U09, K_U12 

 
Język B2+ 

 V  V     30 4 Zgodnie z ofertą 
jednostki 

P  

Treści programowe 

Zajęcia do wyboru. Student zdobywa kompetencje językowe i międzykulturowe zgodne ze standardami ESOKJ (Europejski System 
Kształcenia Językowego) w ramach wybranego drugiego języka obcego (innego niż język kierunkowy) na poziomie B2+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10             

 
Wykłady 
kierunkowe 

 V       60 10 EP B L/J 

Treści programowe  Grupa zajęć do wyboru z oferty przygotowanej przez Katedrę Italianistyki z zakresu filologii włoskiej w formie wykładu (m.in. wykładu 
konwersatoryjnego). Oferta tematyczna odzwierciedla zainteresowania i projekty badawcze pracowników KI z dziedziny 
literaturoznawstwa i językoznawstwa. Zajęcia te, dotyczące szeroko rozumianych badań filologicznych nad tekstem, pozwolą 
studentowi usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat wybranych zagadnień włoskiej literatury (nurty, konwencje, tematy, motywy, 
postaci, autor, stylistyka, itp.) w różnych ujęciach (filologicznym, komparatystycznym, kulturowym, i in.) oraz języka w kontekście 
innych nauk humanistycznych, w tym nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii. Wykłady mają na celu doskonalenie umiejętności m.in. 
analizy i interpretacji tekstów, rozpoznawania cech kulturowych, istotnych dla zrozumienia różnych gatunków literatury i ich specyfiki, a 
także rozwoju języka włoskiego. Ukazują różnorodne podejścia badawcze, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, pozwalają się 
zapoznać z aktualnym stanem badań w ramach wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_K04 

Moduły 
warsztatowe 
 

     V   60 8 Proj. B L/J 

Treści programowe  Przedmioty specjalizacyjne literaturoznawcze lub językoznawcze z zakresu filologii włoskiej to zajęcia w formie warsztatów, których 
celem jest omówienie i przećwiczenie na poziomie zaawansowanym wybranych zagadnień dotyczących literatury włoskiej, przekładu z 
języka włoskiego na polski, edycji tekstu lub językoznawstwa. W trakcie zajęć student nabywa pogłębionej wiedzy w zakresie 
omawianego tematu (aktualne metody i stan badań nad wybranym zagadnieniem na tle dotychczasowych podejść do problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem pytań współcześnie nurtujących literaturoznawców, tłumaczy i językoznawców). Zajęcia umożliwiają 
studentowi podniesienie na wyższy poziom umiejętności badawczych oraz tłumaczeniowych dzięki przećwiczeniu wybranych 
metodologii na materiale literatury włoskiej lub języka włoskiego, poprzez eksplorację rozmaitych ujęć interdyscyplinarnych lub dzięki 
praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy podczas warsztatów przekładowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Seminarium 
magisterskie 

  V      60 27 PD B L/J 

Treści programowe  Treści programowe seminarium zależą od tematu, dobranego zgodnie z kompetencjami i dorobkiem naukowym prowadzącego zajęcia. 
Seminarium literaturoznawcze/językoznawcze z zakresu filologii włoskiej pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności niezbędne 
studentowi do napisania kolejnych rozdziałów  pracy dyplomowej z wybranej dyscypliny. Student pod kierunkiem promotora zdobywa 
pogłębioną wiedzę w ramach realizowanego projektu i rozwija swoje kompetencje badawcze: uczy się samodzielnie porządkować i 
analizować wybrany materiał zgodnie z przyjętą metodologią oraz interpretować go w ramach przyjętych założeń teoretycznych; 
kształci zatem także umiejętności obserwacji i wnioskowania, niezbędne do rozwiązania postawionego problemu badawczego. Student 
doskonali również umiejętności opracowania redakcyjnego dłuższego tekstu naukowego (styl naukowy, przypisy, bibliografia, abstrakt; 
jeśli to konieczne w danym projekcie – także opracowanie wykresów, diagramów i materiałów ikonograficznych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS: w semestrze I: 30, w semestrze II: 30; 
Łączna liczba godzin zajęć: w semestrze I: 210, w semestrze II: 150; 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, 
poziomu i profilu (dla całego cyklu): 360; 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– K - kolokwium 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

– Proj. – projekt 
– PP – praca pisemna 
– PR – praca roczna 
– PD – praca dyplomowa 

 

5. Semestr dla specjalności: NIE DOTYCZY 
 
 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 69%  

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 19%  

  88% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0231 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 94 (78%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 (5%) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

84 (70%) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy. 
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Załącznik nr 41 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 

PROGRAM STUDIÓW  
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział dys-

cyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Filozofia 100% filozofia 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów 
 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwa-
lifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: 
FILOZOFIA 
Poziom kształcenia: stu-
dia II stopnia 
Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-

gramu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typo-

wych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na po-

ziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu – miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk oraz 
przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu – metody badawcze i strategie argumentacyjne wybra-
nej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego 

P7S_WG 

K_W03 specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim P7S_WG 

K_W04 specjalistyczną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym (na pozio-
mie B2+) 

P7S_WG 
P7S_UK 

K_W05 główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej 
dyscypliny filozoficznej 

P7S_WG 
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K_W06 wybrane kierunki i stanowiska rozwojowe współczesnej filozofii w zakresie 
jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych: 
1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu 
2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna 
3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii 

P7S_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu – poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego 
lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej 

P7S_WG 

K_W08 w pogłębionym stopniu – normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje 
społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmianę i drogi wpływania na ludz-
kie zachowania 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W09 w pogłębionym stopniu – kompleksową naturę języka oraz historyczną zmien-
ność jego znaczeń 

P7S_WG 

K_W10 w pogłębionym stopniu – rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury P7S_WG 
P7S_WK 

K_W11 w pogłębionym stopniu – zależność między kształtowaniem się idei filozoficz-
nych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; rozumie fundamentalną rolę, 
jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autor-
skiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
oraz wie, jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

P7S_WK 

K_W13 w pogłębionym stopniu – wykorzystywane w filozofii narzędzia informatyczne 

(przydatne m.in. do tworzenia własnych tekstów filozoficznych) 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie komento-
wać i konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów 

P7S_UW 
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K_U02 określać stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub argu-
mentacji 

P7S_UW 

K_U03 analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie 
tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami 

P7S_UW 

K_U04 identyfikować zaawansowane strategie argumentacyjne w wypowiedziach ust-
nych i pisemnych 

P7S_UW 

K_U05 ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać 
wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów 

P7S_UW 

K_U06 twórczo i innowacyjnie wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w 
formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji 

P7S_UW 

K_U07 precyzyjnie formułować w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne; 
stawiać tezy i krytycznie je komentować 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U08 dobierać i tworzyć strategie argumentacyjne, konstruować zaawansowane i in-
nowacyjne argumenty krytyczne, formułować wszechstronne odpowiedzi na 
krytykę 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U09 konstruować i twórczo rekonstruować argumentacje z perspektywy różnych 
stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argu-
mentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice 

P7S_UW 

K_U10 pisać twórcze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobra-
nej literatury, stosując oryginalne, innowacyjne podejścia i uwzględniając nowe 
osiągnięcia w zakresie filozofii 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U11 samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na wybrany język obcy własny tekst 
filozoficzny 

P7S_UW 
P7S_UK  

K_U12 samodzielnie tłumaczyć z wybranego języka obcego na język polski trudny 
tekst filozoficzny 

P7S_UW 
P7S_UK  

K_U13 wyszukiwać i selekcjonować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z 
twórczym wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych 

P7S_UW 
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K_U14 samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz plano-
wać projekty badawcze (także grupowe) 

P7S_UU 
P7S_UK  

K_U15 inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą,  umożliwiającą 
rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

P7S_UO 
P7S_UK  

K_U16 wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a proce-
sami społecznymi i kulturalnymi oraz określać relacje między tymi zależno-
ściami 

P7S_UW 

K_U17 analizować, oceniać i przetwarzać informacje ze źródeł pisanych i elektronicz-
nych, z twórczym wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności P7S_KK 

K_K02 rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwania moż-
liwości usunięcia tych braków 

P7S_KK 

K_K03 samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz plano-
wania i organizowania ich przebiegu 

P7S_KO 

K_K04 dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą 
badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami 
społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów 

P7S_KR 

K_K05 aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interesuje się no-
watorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia 
kulturalnego i społecznego i zachęca do wdrażania tych koncepcji 

P7S_KO 

K_K06 aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filo-
zoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kultu-
ralnych 

P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

3. Rok dla kierunku 
 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba go-
dzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfika-
cji efektów przypi-
sanych do przed-

miotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do któ-
rej odnosi 
się przed-

miot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

FAKULTET (1), (2) 
180   180     360 30 W: EP/EU 

Ć: SP/SU 
B filozofia 

Treści programowe  

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani z ważnymi, złożonymi problemami i nowymi osiągnięciami, a także tendencjami 
rozwojowymi, w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej (oferowane fakultety z listy zamkniętej dotyczą wszystkich istotnych dyscy-
plin filozoficznych). Podczas wykładu przedstawiane są poglądy wybranych badaczy, którzy mieli największe znaczenie dla danej 
dyscypliny, dogłębnie analizowane są wybierane przez nich metody badawcze, ich zaawansowane strategie argumentacyjne, gło-
szone tezy. Podczas zajęć z grupy „fakultet” omawiany jest historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych i znaczenie, 
jakie ma namysł filozoficzny dla kształtowania się instytucji społecznych i kulturowych. Dyskutowane są także zagadnienia szczegó-
łowe, takie jak np. normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne czy natura języka i historyczna zmienność jego 
znaczeń. Celem ćwiczeń jest przedyskutowanie zagadnień omawianych w trakcie wykładu. Studenci są angażowani w dyskusje, w 
których mają możliwość twórczego komentowania i konfrontowania tez autorów omawianych tekstów oraz poglądów głoszonych 
przez innych uczestników zajęć. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U06, K_U07,  K_U09, K_U10, K_U14, K_U16 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

WYKŁAD MONO-
GRAFICZNY (3) 

120        120 8 SP/SU/E B filozofia 

 
Treści programowe  

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojo-
wymi współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, episte-
mologia, filozofia umysłu; (2 etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; (3 estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia 
te mają charakter monograficzny). Zajęcia dotyczą np. poglądów filozofów, istotnych dla danej dyscypliny filozoficznej i zaawansowa-
nych strategii argumentacyjnych, przyjmowanych przez omawianych autorów. Nacisk jest położony m.in. na ukazanie wpływu, jaki ma 
refleksja filozoficzna na zmiany kulturowo-społeczne, oraz na rolę jaką odgrywają idee filozoficzne w powstawaniu dzieł i instytucji 
kultury. Dyskutowane są także zagadnienia szczegółowe, jak np. kompleksowa natura języka i zmienność jego znaczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U14, K_U16 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

SEMINARIUM 
  120      120 12 R/E B filozofia 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemolo-
gia, filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te 
mają charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskuto-
wanych tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; twórczo 
i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U16, K_U14 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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TRANSLATORIUM 
lub  
SEMINARIUM 
OBCOJĘZYCZNE 

   60     60 6 PPT/R/E B filozofia 

Treści programowe 

TRANSLATORIUM 
W ramach zajęć z tej grupy studenci rozwijają swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodzielnego tłumaczenia z 
języka polskiego na wybrany język obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język 
polski trudnego tekstu filozoficznego (studenci poznają terminologię filozoficzną w języku obcym na poziomie B2+). Nacisk jest poło-
żony na wykrywanie i usuwanie wad i błędów logicznych w tłumaczonych i formułowanych wypowiedziach. 
 
SEMINARIUM OBCOJĘZYCZNE 
W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemolo-
gia, filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te 
mają charakter monograficzny). Studenci poznają terminologię filozoficzną w języku obcym, omawiają metody badawcze i zaawanso-
wane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają zawarte w tekstach tezy i argu-
mentacje; oceniają stopień doniosłości tez; twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od 
różnych autorów. Podczas zajęć studenci rozwijają także swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodzielnego tłu-
maczenia z języka polskiego na wybrany język obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka ob-
cego na język polski trudnego tekstu filozoficznego. Są także uwrażliwieni na wykrywanie i usuwanie wad i błędów logicznych w tłu-
maczonych i formułowanych wypowiedziach. Zajęcia odbywają się w języku obcym, na poziomie B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

PROJEKT BADAW-
CZY (4) 

         4 E B  
filozofia 
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Treści programowe 

Projekt badawczy polega na przygotowaniu przez studenta pod kierunkiem wybranego wykładowcy tekstu filozoficznego o charakte-
rze naukowym. Metodologiczna część projektu opiera się na poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego, dotyczy technik badaw-
czych i strategii argumentacyjnych, stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie filozoficznej lub w pracach wybranego kla-
sycznego autora filozoficzne. Student w ramach projektu analizuje proste argumenty filozoficzne, wykrywa składające się na nie tezy i 
założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. Rzeczowa część projektu odnosi się do szczegółowych za-
gadnień i najważniejszych nowych osiągnięć w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej. Rezultatem projektu jest poprawna i spójna 
prezentacja wybranego poglądu lub problemu filozoficznego. Projekt pozwala studentowi rozwijać umiejętności badawcze oraz plano-
wać i prowadzić własne projekty badawcze (przy nadzorze opiekuna projektu). 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10, K_W13 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 660 

 
3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba go-
dzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfika-
cji efektów przypi-
sanych do przed-

miotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do któ-
rej odnosi 
się przed-

miot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

WYKŁAD MONO-
GRAFICZNY 

180        180 12 SP/SU/E B filozofia 
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Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojo-
wymi współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, episte-
mologia, filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia 
te mają charakter monograficzny). Zajęcia dotyczą np. poglądów filozofów, istotnych dla danej dyscypliny filozoficznej i zaawansowa-
nych strategii argumentacyjnych, przyjmowanych przez omawianych autorów. Nacisk jest położony m.in. na ukazanie wpływu, jaki ma 
refleksja filozoficzna na zmiany kulturowo-społeczne, oraz na rolę jaką odgrywają idee filozoficzne w powstawaniu dzieł i instytucji 
kultury. Dyskutowane są także zagadnienia szczegółowe, jak np. kompleksowa natura języka i zmienność jego znaczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U14, K_U16 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

SEMINARIUM 
  120      120 12 R/E B filozofia 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemolo-
gia, filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te 
mają charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskuto-
wanych tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; twórczo 
i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U16, K_U14 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

SEMINARIUM  
OBCOJĘZYCZNE 

   60     60 6 R/E B filozofia 



11 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemolo-
gia, filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te 
mają charakter monograficzny). Studenci poznają terminologię filozoficzną w języku obcym; omawiają metody badawcze i zaawanso-
wane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych tekstach; rekonstruują i krytycznie konfrontują zawarte w tekstach tezy i 
argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów 
lub od różnych autorów. Podczas zajęć studenci rozwijają także swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodziel-
nego tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego ję-
zyka obcego na język polski trudnego tekstu filozoficznego. Są także uwrażliwieni na wykrywanie i usuwanie wad i błędów logicznych 
w tłumaczonych i formułowanych wypowiedziach. Zajęcia odbywają się w języku obcym, na poziomie B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, , K_U12, K_U13, K_U14, K_U16 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

PRZEDMIOT 
OGÓLNO- 
UNIWERSYTECKI (5) 

         10    

Treści programowe 

Student realizuje przedmioty oferowane przez jednostkę inną niż jego jednostka macierzysta. Część przedmiotów (za minimum 5 
ECTS) musi być przedmiotami z dziedziny nauk społecznych. Tematyka konkretnych zajęć zależy od wyboru studenta, forma zajęć i 
sposób (sposoby) weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu zależą od jednostki oferującej przedmiot. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

n.d. 

SEMINARIUM 
DYPLOMOWE 

  60      60 20 R/E 
PD 

B filozofia 
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Treści programowe 

Seminarium dyplomowe to przedmiot składający się z wybranego przez studenta seminarium (w wymiarze 60 godzin) oraz indywidu-
alnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest zaliczenie wybranego semina-
rium oraz złożenie pracy dyplomowej. Podczas seminarium studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argu-
mentacyjne, obecne w dyskutowanych tekstach; rekonstruują i krytycznie konfrontują zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oce-
niają stopień doniosłości tez; twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych auto-
rów. Nabyte w ten sposób wiedzę i techniki studenci stosują następnie przy tworzeniu własnej pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W12, K_W13 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty OG 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 + przedmioty OG 

 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1080 (plus 
przedmioty ogólnouniwersyteckie) 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

� PD – praca dyplomowa 
� PPT – praca pisemna (tłumaczenie)  
� R – referat 
� SP – sprawdzian pisemny 
� SU – sprawdzian ustny 
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(1) Fakultety:  

� Fakultet I (60 godz. wykładu + 60 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): Estetyka; Filozofia społeczna; Filozofia polityki; Filozofia kultury; Filozofia religii; 
Filozofia nauki; Filozofia języka; Filozofia umysłu; Semiotyka logiczna; Logika II.  

� Fakultet II (30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 5 ECTS): Filozofia matematyki; Filozofia działania; Metaetyka; Logika III; Filozofia staro-
żytna; Filozofia średniowieczna; Historia filozofii nowożytnej I; Historia filozofii nowożytnej II; Historia filozofii polskiej I; Historia filozofii polskiej 
II.  
 

(2) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wyko-
rzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz. 
 

(3) Zamiast 120 godzin wykładów monograficznych (łącznie na całych studiach) można zaliczyć 120 godzin seminariów. 
 

(4) Jednemu projektowi badawczemu przypisane są 2 punkty ECTS. W trakcie studiów student może zrealizować u jednego wykładowcy nie wię-
cej niż dwa projekty badawcze. 

 
(5) Student kierunku studiów przyporządkowanego do obszaru nauk humanistycznych powinien zrealizować zajęcia z obszaru nauk społecznych 

za minimum 5 ECTS (pozostałe punkty ECTS – za zajęcia z dowolnego obszaru). Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, 
uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii). 

 

 
� W wypadku przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie 
ćwiczeń.  
 

� Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność podczas tych 
zajęć.  
 

� Jeśli zajęcia mają kilka dopuszczalnych sposobów weryfikacji efektów uczenia (np. SP/SU/E), to wyboru konkretnego sposobu lub konkretnych spo-
sobów dokonuje koordynator przedmiotu. Sposoby te zostaną wskazane w sylabusie przedmiotu. 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Filozofia 92% 

 
 
 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0223 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 120 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

61 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką 
P) 

0 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 

 

Specjalizacja nauczycielska  

Na kierunku: FILOZOFIA 

Poziom kształcenia: II stopień studiów 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma: studia stacjonarne 

Rok studiów: I 

Semestr: I i II 

 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba go-
dzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfi-
kacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

A.DYDAKTYKA ETYKI I FILOZO-
FII I 
 

30   30     60 2 T/E/Proj/PR/R/ 
SP/SU 

Filozofia edukacji.  
Główne kierunki współczesnej filozofii 
edukacji. Kształtowanie indywidual-
nego warsztatu pedagogicznego po-
przez analizę i testowanie różnych 
teorii edukacji. Umiejętności rozpozna-
wania i rozwiązywania problemów z 
zakresu dydaktyki filozofii w kontek-
ście szeroko rozumianej edukacji. Pro-
blematyka: wychowanie, a edukacja; 
epistemiczne, moralne, społeczne cele 
edukacji; wartość artes liberales.   

           



16 

B.DYDAKTYKA ETYKI I FILOZO-
FII II 
 

30   30     60 2 T/E/Proj/PR/R/ 
SP/SU 

Dydaktyka nauczania filozofii w prak-
tyce metodą  M. Lippmana. Celem jest 
nauczanie krytycznego myślenia i bu-
dowania z uczniami wspólnoty docie-
kającej: praktyczny trening wspólnego 
wypracowywania „dobrego” sądu, 
który jest oparty na kryteriach, autoko-
rygujący oraz wrażliwy na kontekst. 

           

C.PSYCHOLOGIA 

30  45      75 2+2 SP/SU 

Celem zajęć jest zapoznanie studen-
tów ze współczesną wiedzą psycholo-
giczną, która może mieć zastosowanie 
w pracy nauczyciela. Zaprezentowana 
zostanie psychologia jako dziedzina 
naukowa, jej podstawowe teorie i naj-
ciekawsze badania.  

           

D.PEDAGOGIKA 

30 45       75 6 EP/EU 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie 
studenta w podstawowe zagadnienia 
pedagogiczne poprzez kształtowanie 
świadomości i refleksji pedagogicznej. 
Treści programowe obejmują 
zagadnienia z obszaru historii oświaty, 
teorii i metod wychowawczych, 
procesów rozwoju dziecka, 
mechanizmów nauczania i uczenia 
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Rok studiów: II 

Semestr: III i IV 

 

się, roli pedagoga w procesie 
wychowania i kształcenia oraz funkcji 
szkoły jako instytucji w procesie 
edukacyjnym. 

E.WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU 
I TECHNIKI MOWY 

     30   30 2 SU 

Warsztaty służą kształceniu umiejęt-
ności prawidłowego posługiwania się 
głosem w pracy zawodowej. Mają na 
celu poszerzenie możliwości głoso-
wych, pogłębienie świadomości ciała, 
poprawienie techniki mowy i wyrazi-
stości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy 
na temat budowy, funkcjonowania 
oraz higieny narządu głosu. 

           

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba go-
dzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfi-
kacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

F. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZO-
FII III 
 

30   30     60 2 T/E/Proj/PR/R/ 
SP/SU 

Swoistość nauczania etyki i filozofii.  
W trakcie zajęć omawiane są m.in. na-
stępujące zagadnienia: 
problematyka edukacji etycznej; pro-
blematyka edukacji filozoficznej; 
warsztat dydaktyczny nauczyciela 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji:  
23 (uprawnienia do nauczania jednego przedmiotu) lub 25 (uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów tj. filozofii i etyki) 
 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji:  
510 (uprawnienia do nauczania jednego przedmiotu) lub 570 (uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów tj. filozofii i etyki) 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– SP – sprawdzian pisemny 

– SP – sprawdzian ustny  

etyki/filozofii; budowanie przez stu-
denta własnego warsztatu pracy 

F. PRAKTYKI PSYCHOLO-
GICZNO- PEDAGOGICZNE 
 

       Obserwacje 
lekcji prowa-
dzonych 
przez opie-
kuna praktyki i 
samodzielne 
prowadzenie 
lekcji.  

150 godzin   
(uprawnienia do 
nauczania jed-
nego przed-
miotu)  
lub  
210 godzin  
(uprawnienia do 
nauczania 
dwóch przed-
miotów tj. filozo-
fii i etyki) 

5 
lub 
7 

Rozmowy o procesie dy-
daktycznym z opiekunem 
praktyk w szkole ( ocena 
na zaświadczeniu)   oraz 
zal. ustnie na podstawie 
rozmów z kierownikiem 
Pracowni Dydaktyki i Filo-
zofii 

Praktyczne przygotowanie do pracy w 
szkole, obserwacja pracy nauczyciela-
opiekuna praktyki i samodzielne pro-
wadzenie lekcji. 
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– Inne (należy podać jakie) 

 

 



1 

Załącznik nr 42 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Filozofia 100% filozofia 

Razem: - 100% - 

 
 
  



2 

2. Kierunek studiów 
 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 
Nazwa kierunku studiów: 
FILOZOFIA 
Poziom kształcenia: 
studia II stopnia 
Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu – miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk oraz 
przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii 

P7S_WG 
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K_W02 w pogłębionym stopniu – metody badawcze i strategie argumentacyjne 
wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu 
filozoficznego 

P7S_WG 
 

K_W03 specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim P7S_WG 
 

K_W04 specjalistyczną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym P7S_WG 
 
P7S_UK 
 

K_W05 główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej 
dyscypliny filozoficznej 

P7S_WG 
 

K_W06 wybrane kierunki i stanowiska rozwojowe współczesnej filozofii w zakresie 
jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych: 
1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu 
2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna 
3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii 

P7S_WG 
 

K_W07 w pogłębionym stopniu – poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego 
lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej 

P7S_WG 
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K_W08 w pogłębionym stopniu – normy konstytuujące i regulujące struktury i 
instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmianę i drogi 
wpływania na ludzkie zachowania 

P7S_WG 
 
P7S_WK 
 

K_W09 w pogłębionym stopniu – kompleksową naturę języka oraz historyczną 
zmienność jego znaczeń 

P7S_WG 
 

K_W10 w pogłębionym stopniu – rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury P7S_WG 
 
P7S_WK 
 

K_W11 w pogłębionym stopniu – zależność między kształtowaniem się idei 
filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; rozumie 
fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i 
instytucji kultury 

P7S_WG 
 
P7S_WK 
 

K_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej oraz wie, jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P7S_WK 
P7S_WK 
 

K_W13 w pogłębionym stopniu – wykorzystywane w filozofii narzędzia informatyczne 
(przydatne m.in. do tworzenia własnych tekstów filozoficznych) 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie 
komentować i konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 

K_U02 określać stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub 
argumentacji 

P7S_UW 
 

K_U03 analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na 
nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między 
tezami 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
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K_U04 identyfikować zaawansowane strategie argumentacyjne w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych 

P7S_UW 
 

K_U05 ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać 
wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów 

P7S_UW 
 

K_U06 twórczo i innowacyjnie wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w 
formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji 

P7S_UW 
P7S_UW 
 

K_U07 precyzyjnie formułować w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne; 
stawiać tezy i krytycznie je komentować 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U08 dobierać i tworzyć strategie argumentacyjne, konstruować zaawansowane i 
innowacyjne argumenty krytyczne, formułować wszechstronne odpowiedzi na 
krytykę 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 
P7S_UK 
P7S_UK 

K_U09 konstruować i twórczo rekonstruować argumentacje z perspektywy różnych 
stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy 
argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 

K_U10 pisać twórcze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie 
dobranej literatury, stosując oryginalne, innowacyjne podejścia i 
uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 
P7S_UK 
 

K_U11 samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na wybrany język obcy własny 
tekst filozoficzny 

P7S_UW 
 
P7S_UK 
P7S_UK 
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K_U12 samodzielnie tłumaczyć z wybranego języka obcego na język polski trudny 
tekst filozoficzny 

P7S_UW 
 
P7S_UK 
 
P7S_UK 
 

K_U13 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przetwarzać informacje ze 
źródeł pisanych i elektronicznych, z twórczym wykorzystaniem 
profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 

K_U14 samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz 
planować projekty badawcze (także grupowe) 

P7S_UU 
 
P7S_UK 
 

K_U15 inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą, umożliwiającą 
rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

P7S_UO 
 
P7S_UO 
 
P7S_UK 
 

K_U16 wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a 
procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określać relacje między tymi 
zależnościami 

P7S_UW 
 
P7S_UW 
 

K_U17 analizować, oceniać i przetwarzać informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych, z twórczym wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi 
wyszukiwawczych 

P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności P7S_KK 
 

K_K02 rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwania 
możliwości usunięcia tych braków 

P7S_KK 
 

K_K03 samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz 
planowania i organizowania ich przebiegu 

P7S_KO 
 
P7S_KO 
 

K_K04 dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną 
pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi 
członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych 
problemów 

P7S_KR 
 

K_K05 aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interesuje się 
nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami 
życia kulturalnego i społecznego i zachęca do wdrażania tych koncepcji 

P7S_KO 
 

K_K06 aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i 
kulturalnych 

P7S_KO 
 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Rok dla kierunku 
 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 

Filozofia, studia niestacjonarne II stopnia  
 

3.1.1. Rok studiów: pierwszy (semestr pierwszy i drugi) 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

FAKULTET (1), (2) 

 
108 

   
108 

     
216 

 
30 

W: EU lub EP 
 
Ć: sprawdzian 
ustny lub pisemny 
lub praca 
zaliczeniowa (do 
wyboru przez 
prowadzącego) 

 
B 

 
filozofia 

Treści programowe  

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani z ważnymi, złożonymi problemami i nowymi osiągnięciami, a także tendencjami 
rozwojowymi, w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej. Podczas wykładu przedstawiane są poglądy wybranych badaczy, którzy mieli 
największe znaczenie dla danej dyscypliny, dogłębnie analizowane są wybierane przez nich metody badawcze, ich zaawansowane 
strategie argumentacyjne, głoszone tezy. Podczas zajęć z grupy „fakultet” omawiany jest historyczny charakter kształtowania się idei 
filozoficznych i znaczenie, jakie ma namysł filozoficzny dla kształtowania się instytucji społecznych i kulturowych. Dyskutowane są także 
zagadnienia szczegółowe, takie jak np. normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne czy natura języka i historyczna 
zmienność jego znaczeń. Celem ćwiczeń jest przedyskutowanie zagadnień omawianych w trakcie wykładu. Studenci są angażowani w 
dyskusje, w których mają możliwość twórczego komentowania i konfrontowania tez autorów omawianych tekstów oraz poglądów 
głoszonych przez innych uczestników zajęć. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U06, K_U07,  K_U09, K_U10, K_U14, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
WYKŁAD 
MONOGRAFICZNY 
(3) 

 
36 

        
36 

 
4 

 
sprawdzian ustny 
lub pisemny lub 
praca 
zaliczeniowa (do 
wyboru przez 
prowadzącego) 

 
B 

 
filozofia 

 
Treści programowe  

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Zajęcia dotyczą np. poglądów filozofów, istotnych dla danej dyscypliny filozoficznej i zaawansowanych 
strategii argumentacyjnych, przyjmowanych przez omawianych autorów. Nacisk jest położony m.in. na ukazanie wpływu, jaki ma 
refleksja filozoficzna na zmiany kulturowo-społeczne, oraz na rolę jaką odgrywają idee filozoficzne w powstawaniu dzieł i instytucji 
kultury. Dyskutowane są także zagadnienia szczegółowe, jak np. kompleksowa natura języka i zmienność jego znaczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U14, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

SEMINARIUM 
   

72 
      

72 
 

12 
 
Referat lub E 

 
B 

 
filozofia 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych 
tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają konfrontują zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; 
twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U16, K_U14 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

TRANSLATORIUM 
LUB  
SEMINARIUM 
OBCOJĘZYCZNE 

    
36 

     
36 

 
6 

Praca pisemna 
(tłumaczenie)/refe
rat lub esej 

 
B 

 
filozofia 

Treści programowe 

TRANSLATORIUM 
W ramach zajęć z tej grupy studenci rozwijają swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodzielnego tłumaczenia z 
języka polskiego na wybrany język obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język 
polski trudnego tekstu filozoficznego (uczą się posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+). Nacisk jest położony na wykrywanie i 
usuwanie wad i błędów logicznych w tłumaczonych i formułowanych wypowiedziach. 
 
SEMINARIUM OBCOJĘZYCZNE 
W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych 
tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają konfrontują zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; 
twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. Podczas zajęć studenci 
rozwijają także swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodzielnego tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język 
obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język polski trudnego tekstu filozoficznego 
(uczą się posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+). Są także uwrażliwieni na wykrywanie i usuwanie wad i błędów logicznych w 
tłumaczonych i formułowanych wypowiedziach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

PROJEKT 
BADAWCZY (4) 

          
5 

 
Proj  

 
B 

 
filozofia 
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Treści programowe 

Projekt badawczy polega na przygotowaniu przez studenta pod kierunkiem wybranego wykładowcy tekstu filozoficznego o charakterze 
naukowym. Metodologiczna część projektu opiera się na poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego, dotyczy technik badawczych i 
strategii argumentacyjnych, stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie filozoficznej lub w pracach wybranego klasycznego 
autora filozoficzne. Student w ramach projektu analizuje proste argumenty filozoficzne, wykrywa składające się na nie tezy i założenia, 
ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. Rzeczowa część projektu odnosi się do szczegółowych zagadnień i 
najważniejszych nowych osiągnięć w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej. Rezultatem projektu jest poprawna i spójna prezentacja 
wybranego poglądu lub problemu filozoficznego. Projekt pozwala studentowi rozwijać umiejętności badawcze oraz planować i prowadzić 
własne projekty badawcze (przy nadzorze opiekuna projektu). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10, K_W13 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

PRZEDMIOT 
OGÓLNO- 
UNIWERSYTECKI (5) 

          
3 

   

Treści programowe 
Student realizuje przedmioty oferowane przez jednostkę inną niż jego jednostka macierzysta. Część przedmiotów (za minimum 5 ECTS) 
musi być przedmiotami z dziedziny nauk społecznych. Tematyka konkretnych zajęć zależy od wyboru studenta, forma zajęć i sposób 
(sposoby) weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu zależą od jednostki oferującej przedmiot. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

n.d. 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmiot OG 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360 + przedmiot OG 
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3.1.2. Rok studiów: drugi (semestr trzeci i czwarty) 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

WYKŁAD 
MONOGRAFICZNY 

 
72 

        
72 

 
8 

 
sprawdzian ustny 
lub pisemny lub 
praca 
zaliczeniowa (do 
wyboru przez 
prowadzącego) 

 
B 

 
filozofia 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci są zapoznawani – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Zajęcia dotyczą np. poglądów filozofów, istotnych dla danej dyscypliny filozoficznej i zaawansowanych 
strategii argumentacyjnych, przyjmowanych przez omawianych autorów. Nacisk jest położony m.in. na ukazanie wpływu, jaki ma 
refleksja filozoficzna na zmiany kulturowo-społeczne, oraz na rolę jaką odgrywają idee filozoficzne w powstawaniu dzieł i instytucji 
kultury. Dyskutowane są także zagadnienia szczegółowe, jak np. kompleksowa natura języka i zmienność jego znaczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U14, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

SEMINARIUM 
   

108 
      

108 
 

18 
 
Referat lub E 

 
B 

 
filozofia 
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Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych 
tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają konfrontują zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; 
twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U16, K_U14 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
SEMINARIUM  
OBCOJĘZYCZNE 

    
36 

     
36 

 
6 

Referat lub E  
B 

 
filozofia 

Treści programowe 

W ramach zajęć z tej grupy studenci zapoznają się – w pogłębionym stopniu – z wybranymi kierunkami i stanowiskami rozwojowymi 
współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych (1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, 
filozofia umysłu; 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna; 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii) (z reguły zajęcia te mają 
charakter monograficzny). Studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie argumentacyjne, obecne w dyskutowanych 
tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają konfrontują zawarte w tekstach tezy i argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; 
twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub od różnych autorów. Podczas zajęć studenci 
rozwijają także swoje umiejętności translatorskie: zarówno w zakresie samodzielnego tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język 
obcy tekstu filozoficznego, jak i samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język polski trudnego tekstu filozoficznego 
(uczą się posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+). Są także uwrażliwieni na wykrywanie i usuwanie wad i błędów logicznych w 
tłumaczonych i formułowanych wypowiedziach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, , K_U12, K_U13, K_U14, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

PRZEDMIOT 
OGÓLNO- 
UNIWERSYTECKI (5) 

          
3 
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Treści programowe 
Student realizuje przedmioty oferowane przez jednostkę inną niż jego jednostka macierzysta. Część przedmiotów (za minimum 5 ECTS) 
musi być przedmiotami z dziedziny nauk społecznych. Tematyka konkretnych zajęć zależy od wyboru studenta, forma zajęć i sposób 
(sposoby) weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu zależą od jednostki oferującej przedmiot. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

n.d. 

SEMINARIUM 
DYPLOMOWE 

   
36 

      
36 

 
25 

 
Referat lub E 
Praca dyplomowa 

 
B 

 
filozofia 

Treści programowe 

Seminarium dyplomowe to przedmiot składający się z wybranego przez studenta seminarium (w wymiarze 36 godzin) oraz 
indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest zaliczenie wybranego 
seminarium oraz złożenie pracy dyplomowej. Podczas seminarium studenci omawiają metody badawcze i zaawansowane strategie 
argumentacyjne, obecne w dyskutowanych tekstach; rekonstruują i krytycznie oceniają konfrontują zawarte w tekstach tezy i 
argumentacje; oceniają stopień doniosłości tez; twórczo i innowacyjnie komentują i konfrontują tezy pochodzące z różnych tekstów lub 
od różnych autorów. Nabyte w ten sposób wiedzę i techniki studenci stosują następnie przy tworzeniu własnej pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 126 + przedmioty OG 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 252 + przedmioty OG 
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3. 
 

(1) Fakultety:  
� Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy oferowanej 
 

(2) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można 
wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz. 
 

(3) Zamiast 72 godzin wykładów monograficznych (łącznie na całych studiach) można zaliczyć 72 godzin seminariów. 
 

(4) Jednemu projektowi badawczemu przypisane jest 5 punktów ECTS.  
(5) Student kierunku studiów przyporządkowanego do obszaru nauk humanistycznych powinien zrealizować zajęcia z obszaru nauk społecznych 

za minimum 5 ECTS (pozostałe punkty ECTS – za zajęcia z dowolnego obszaru). Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, 
uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii). 

W wypadku przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest  
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – 
obecność podczas tych zajęć. 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Filozofia 95% 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studio niestacjonarne 

Kod ISCED 0223 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 120 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

39 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
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Załącznik nr 43 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne ekonomia i finanse 100% ekonomia i finanse 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 
 

Nazwa kierunku studiów: finanse i rachunkowość 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, szczególnie z 
mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod ekonometrycznych. 

 P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 Zna i rozumie teorie, modele, przepisy i wytyczne z zakresu finansów i rachunkowości w 
pogłębionym stopniu spełniającym standardy międzynarodowe. 

P7S_WG, P7S_WK  

K_W03 Zna miejsce ekonomii i finansów w naukach społecznych oraz ekonomiczne, prawne, etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z finansami i 
rachunkowością, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. 

P7S_WG, P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi modelować ekonometrycznie, formułować i weryfikować hipotezy badawcze, prognozować 
szeregi czasowe z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych, oraz zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych. 

 P7S_UW  

K_U02 Potrafi zastosować zasady i standardy rachunkowości.  P7S_UW, P7S_UK, P7S_UU 

K_U03 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
teorii mikroekonomii, makroekonomii. 

 P7S_UW  

K_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów międzynarodowych, rynków i instytucji finansowych, instrumentów finansowych. 

 P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO, P7S_UU 

K_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w 
języku angielskim na poziomie B2+. 

 P7S_UK  
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K_U06 
Potrafi planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. Potrafi prowadzić debaty, 
krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w 
ekonomii i finansach.  

P7S_UO,P7S_UK, P7S_UU 

 
 

K_U07 Potrafi szybko kształcić się samodzielnie i podnosić zdobyte kwalifikacje. Potrafi planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do zaawansowanej krytyki teoretycznego i koncepcyjnego dorobku nauk 
mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów. Jest gotów do wykorzystywania 
zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności w samodzielnym  ich rozwiązywaniu. 

 P7S_KK  

K_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego oraz wypełniania zobowiązań społecznych. 
Jest gotów  do realizowania złożonych projektów, do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

 P7S_KO 

K_K03 Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a 
także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji  i wiedzy.  

 P7S_KR, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1  T - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 
Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać 
możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. 
Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej 
(The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie 
zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są 
przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05,KU07 

Zaawansowana 
mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 

60               60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 



5 

 

Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU03, KK01 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60    ,            60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU03, KK01 

Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA) 

30     15         45 4 EP - 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze standardami sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlającymi sytuację majątkową i finansową, wyniki 
działalności gospodarczej oraz obciążenia podatkowe bieżące i odroczone. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą 
potrafili sporządzić na podstawie informacji z ksiąg rachunkowych bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów 
pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej w formie wykładu i pracy 
zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań w grupie. Zajęcia są przeznaczone dla I roku studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, 
którzy posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i finansów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU05, KU07 

Warsztaty 
menadżera 
finansowego 

          30     30 4 EP, Proj - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest praktyczne zastosowanie z jednej strony metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć (oszczędności, inwestycji) i 
przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a z drugiej strony metod marketingowych (narzędzia i instrumenty związane z 
marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. 
Podczas zajęć dotyczących metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć i firm. Studenci zapoznają się z metodologią wyliczania wartości 
pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i in. 
Celem tej części zajęć, która dotyczy warsztatów marketingowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności nt. wykorzystanie 
narzędzi i instrumentów marketingu mix w procesie wprowadzania produktu na rynek oraz tworzenia przykładowego planu marketingowego dla 
potrzeb instytucji finansowych. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU04, KU05, KU06, KU07, KK02 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 3x30 h: 
Rachunkowość 
zarządcza, 
Rachunkowość 
podatkowa II, 
Rachunek 
kosztów (ACCA), 
Finanse 
ubezpieczeń 
społecznych 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 EP, PU, Proj - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z ,,Rachunkowości zarządczej’’ jest zdobycie umiejętności i kompetencji analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania 

funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, 

planowania w jednostkach gospodarczych.  

Celem zajęć ,,Rachunkowość podatkowa II’’ jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym z różnicami trwałymi i 

przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów i rezerw z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto, jak również rozliczania 

podatku od towarów i usług strukturą sprzedaży. Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem deklaracji podatkowej VAT-7 i 

zeznania podatkowego CIT-8 oraz praktykami ujawnień w sprawozdaniu finansowym informacji o podatku dochodowym i różnicach między wynikiem 

finansowym brutto a dochodem podatkowym. 

Celem zajęć ,,Rachunek kosztów (ACCA) jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących ewidencjonowania, 

rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W czasie zajęć 

przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji jednostkowego kosztu 

produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wykorzystującymi informacje o 

kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania decyzji. Zostaną oni również 

zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen transferowych w 
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przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym. 

Celem zajęć z ,,Finansów ubezpieczeń społecznych’’ jest zapoznanie z zagadnieniami z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU02, KU07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      60         60 2 T - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią 
wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, 
referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata 
dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i 
prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są 
źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05, KU07 

Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody 
Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami 
narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace 
nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU03, KK01 

Historia (do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of 
Economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 
EP, E, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. 

Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania 

nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 

Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 

Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych zjawisk 

ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW03, KU06, KK01, KK02 

Analiza 
ekonomiczno-
finansowa 

  30             30 3 
Proj, 

prezentacja 
- 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Podczas 
zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki 
informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU02, KU05, KU07 

Rynki finansowe 30               30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem wykładu jest przedstawienie 1. wiedzy dotyczącej aktualnego funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych operacji dokonywanych na współczesnych rynkach finansowych-arbitrażu, hedgingu i spekulacji oraz powiązań strukturalnych między 
podmiotami działającymi na tych rynkach, 2. wiedzy dotyczącej organizacji, funkcjonowania i strategii funduszy inwestycyjnych, 3. podstawowych 
współczesnych mechanizmów dynamiki rynków finansowych, z uwzględnieniem wpływu działań podejmowanych przez banki centralne, 4. wpływu 
lewarowania i zjawisk kryzysowych na dynamikę rynków finansowych. 
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku i kończy się pisemnym egzaminem testowym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU04, KU07 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków:  
Rachunek 
inwestycyjny, 
Finanse 
międzynarodowe, 
Prawo podatkowe 
Unii Europejskiej, 
Finanse lokalne i 
regionalne, 
Zarządzanie 
długiem 
publicznym  2x30 
h 
Przedmiot do 
wyboru 

  60             60 6 EP, proj, EU B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z ,,Rachunku  inwestycyjnego’’ jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie 

rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. 

Celem wykładu ,,Finanse międzynarodowe’’ jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią 

i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. 

Celem zajęć ,,Prawo podatkowe Unii Europejskiej’’   jest: prezentacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego w regulacjach prawnopodatkowych Unii 

Europejskiej; kształtowanie wiedzy na temat zależności między harmonizacją podatków w UE a konkurencyjnością podatkową między państwami UE; 

interpretacja działań organów podatkowych rządowych i samorządowych. 

Celem zajęć ,,Zarządzanie długiem publicznym’’ jest przedstawienie przyczyn i konsekwencji zadłużenia publicznego oraz omówienie głównych pojęć i 

problemów z zakresu zarządzania długiem publicznym. Problematyka zajęć dotyczy długu publicznego ogółem jak i problemów zadłużania się 

poszczególnych podmiotów publicznych –budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

W czasie zajęć ,,Finanse lokalne i regionalne’’ przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad organizacji i finansowania samorządu 

terytorialnego na gruncie teorii, analizy teoretyczne będą poparte przykładami praktycznego działania samorządu i badań empitycznych finansów 

lokalnych i regionalnych w Polsce i na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU04, KU05, KU07, KK01 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, poprzez zapoznanie się  z pogłębionymi teoriami naukowymi z finansów i 
rachunkowości, kierunkami ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz pogłębioną metodologią przeprowadzania  badań naukowych w 
tych dziedzinach. Student wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, , KW04, KU01, , KU04, KU05, KU07, KK01, KK02, KK03 



13 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
wyborem 

- 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia 
rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 
EP, proj 

eksperyment 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć z ,,Finansów behawioralnych’’ jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia 

gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji 

ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 

Zajęcia z ,,Ekonomii eksperymentalnej’’ przeznaczone są dla osób, które chcą poznać eksperymentalne podejście w ekonomii, lub które chcą wykorzystać 

metody eksperymentalne w swoich badaniach (np. w pracy magisterskiej), lub które chcą programować i przyczynić się do rozwoju ekonomii 

eksperymentalnej. 

Zajęcia z ,,Ekonomii instytucjonalnej’’ mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej 

Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu.  

Zajęcia z ,,Ekonomii pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z tego 

zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami obserwowanymi 

z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. 

Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 

etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW03, KU06, KK01, KK02 

Modelowanie 
rynków 
finansowych 

  30             30 5 EP, Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 Przedmiotem zajęć jest sformalizowana analiza rynków finansowych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego modelowania i 
prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki. Najważniejszą rolę wśród tych wskaźników będą odgrywać ceny i 
stopy zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i 
walut. W pierwszej połowie semestru przedstawione zostaną (również przez studentów) najważniejsze elementy potrzebne do samodzielnych prac 
uczestników wraz z prostymi przykładami prac empirycznych i ich implementacją w programie STATA. Pozostałe zajęcia poświęcone będą prezentacjom 
prac wykonanych przez ich uczestników. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU04, KU05 

Ryzyko finansowe 30     30         60 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi formami oceny i zarządzania ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym, kredytowym oraz 
operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w instytucjach finansowych. W części wykładowej zostaną przedstawione podstawy teoretyczne 
technik stosowanych do pomiaru i zarządzania w/w rodzajami ryzyk. Te same koncepcje od strony praktycznej będą prezentowane w części 
ćwiczeniowej. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU01, KU04, KU05, KU07 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków: 
Prawo finansowe, 
Ekonomia 
opodatkowania, 
Analiza kosztów i 
korzyści  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg 
aktualnej oferty:  
4x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

  120             120 12 
T, studia 

przypadków, 
EP 

B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematyczny wykładu „Prawo finansowe” obejmuje: kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia reglamentowanej działalności przez banki i inne 
instytucje finansowe; zasad penalizacji podejmowania działalności reglamentowanej bez niezbędnych zezwoleń; mechanizmów związanych z 
czynnościami bankowymi i tzw. przywilejami bankowymi; prowadzenia działalności maklerskiej; a także zasad opodatkowania działalności gospodarczej 
oraz instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego. 
Celem przedmiotu z ,,Ekonomii opodatkowania’’ jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomii opodatkowania, a następnie na ich tle, 

przyjrzenie się stosowanym konstrukcjom podatkowym w Polsce i na świecie, z punktu widzenia ekonomicznej teorii opodatkowania. Celem przedmiotu 

,,Analiza kosztów i korzyści’’  jest dostarczenie informacji na temat przesłanek i podstawowych pojęć związanych z Analizą Kosztów i Korzyści 

Społecznych (z ang. Cost-benefit analysis, CBA). Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom oceniać przydatności i poprawność zastosowania 

różnych technik używanych w wycenie ekonomicznej projektów publicznych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU04, KU05, KU06, KU07, KK02, KK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Student 
wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU01,  KU04, KU05,  KU07, KK01, KK02, KK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):co najmniej 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
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4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
wyborem 

- 
 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Warsztaty z 
analizy rynku  

        30      30 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestnika kursu z problematyką warsztatowej analizy praktycznych problemów rynku finansowego zarówno w skali 
makroekonomicznej (analizy wybranego kraju oraz analizy zjawisk zachodzących na rynku walutowym /pieniężnym/giełdowym) jak i mikroekonomicznej 
(analizy poszczególnych instytucji finansowych). Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KU01, KU04, KU05, KU07, KK02 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru   

  30           30 23 
praca 

magisterska 
B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Student 
wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do 
egzaminu dyplomowego. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU01, KU04, KU05, KU07, KK01, KK02, KK03 

 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 
 

– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne ekonomia i finanse 83% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 

Forma studiów STACJONARNE, 
NIESTACJONARNE 

Kod ISCED  0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 89 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

83 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 44 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne ekonomia i finanse 100% ekonomia i finanse 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 
 

Nazwa kierunku studiów: finanse i rachunkowość 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, szczególnie z 
mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod ekonometrycznych. 

 P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 Zna i rozumie teorie, modele, przepisy i wytyczne z zakresu finansów i rachunkowości w 
pogłębionym stopniu spełniającym standardy międzynarodowe. 

P7S_WG, P7S_WK  

K_W03 Zna miejsce ekonomii i finansów w naukach społecznych oraz ekonomiczne, prawne, etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z finansami i 
rachunkowością, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. 

P7S_WG, P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi modelować ekonometrycznie, formułować i weryfikować hipotezy badawcze, prognozować 
szeregi czasowe z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych, oraz zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych. 

 P7S_UW  

K_U02 Potrafi zastosować zasady i standardy rachunkowości.  P7S_UW, P7S_UK, P7S_UU 

K_U03 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
teorii mikroekonomii, makroekonomii. 

 P7S_UW  

K_U04 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów międzynarodowych, rynków i instytucji finansowych, instrumentów finansowych. 

 P7S_UW, P7S_UK, P7S_UO, P7S_UU 

K_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w 
języku angielskim na poziomie B2+. 

 P7S_UK  
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K_U06 
Potrafi planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. Potrafi prowadzić debaty, 
krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w 
ekonomii i finansach.  

P7S_UO,P7S_UK, P7S_UU 

 
 

K_U07 Potrafi szybko kształcić się samodzielnie i podnosić zdobyte kwalifikacje. Potrafi planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do zaawansowanej krytyki teoretycznego i koncepcyjnego dorobku nauk 
mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów. Jest gotów do wykorzystywania 
zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności w samodzielnym  ich rozwiązywaniu. 

 P7S_KK  

K_K02 Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego oraz wypełniania zobowiązań społecznych. 
Jest gotów  do realizowania złożonych projektów, do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

 P7S_KO 

K_K03 Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a 
także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji  i wiedzy.  

 P7S_KR, P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      30         30 1  T - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym 
Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać 
możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. 
Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej 
(The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie 
zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są 
przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05,KU07 

Zaawansowana 
mikroekonomia 
(lub Applied 
Microeconomics) 

60               60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 
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Przedmiot do 
wyboru 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-
fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU03, KK01 

Zaawansowana 
makroekonomia 
(lub Applied 
Macroeconomics) 
Przedmiot do 
wyboru 

60    ,            60 6 EP B 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po ukończeniu 
wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk 
makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty 
planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i 
ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU03, KK01 

Standardy 
sprawozdawczości 
finansowej (ACCA) 

30     15         45 4 EP - 
ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze standardami sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlającymi sytuację majątkową i finansową, wyniki 
działalności gospodarczej oraz obciążenia podatkowe bieżące i odroczone. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą 
potrafili sporządzić na podstawie informacji z ksiąg rachunkowych bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów 
pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej w formie wykładu i pracy 
zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań w grupie. Zajęcia są przeznaczone dla I roku studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, 
którzy posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i finansów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU05, KU07 

Warsztaty 
menadżera 
finansowego 

          30     30 4 EP, Proj - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest praktyczne zastosowanie z jednej strony metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć (oszczędności, inwestycji) i 
przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a z drugiej strony metod marketingowych (narzędzia i instrumenty związane z 
marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. 
Podczas zajęć dotyczących metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć i firm. Studenci zapoznają się z metodologią wyliczania wartości 
pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i in. 
Celem tej części zajęć, która dotyczy warsztatów marketingowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności nt. wykorzystanie 
narzędzi i instrumentów marketingu mix w procesie wprowadzania produktu na rynek oraz tworzenia przykładowego planu marketingowego dla 
potrzeb instytucji finansowych. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU04, KU05, KU06, KU07, KK02 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 3x30 h: 
Rachunkowość 
zarządcza, 
Rachunkowość 
podatkowa II, 
Rachunek 
kosztów (ACCA), 
Finanse 
ubezpieczeń 
społecznych 
Przedmiot do 
wyboru 

  90             90 9 EP, PU, Proj - 
ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z ,,Rachunkowości zarządczej’’ jest zdobycie umiejętności i kompetencji analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania 

funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, 

planowania w jednostkach gospodarczych.  

Celem zajęć ,,Rachunkowość podatkowa II’’ jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym z różnicami trwałymi i 

przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów i rezerw z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto, jak również rozliczania 

podatku od towarów i usług strukturą sprzedaży. Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem deklaracji podatkowej VAT-7 i 

zeznania podatkowego CIT-8 oraz praktykami ujawnień w sprawozdaniu finansowym informacji o podatku dochodowym i różnicach między wynikiem 

finansowym brutto a dochodem podatkowym. 

Celem zajęć ,,Rachunek kosztów (ACCA) jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących ewidencjonowania, 

rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W czasie zajęć 

przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji jednostkowego kosztu 

produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wykorzystującymi informacje o 

kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania decyzji. Zostaną oni również 

zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen transferowych w 
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przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym. 

Celem zajęć z ,,Finansów ubezpieczeń społecznych’’ jest zapoznanie z zagadnieniami z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU02, KU07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Język angielski w 
ekonomii i 
finansach 

      60         60 2 T - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym. Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią 
wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, 
referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata 
dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i 
prezentacji zamieszczonych w Internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są 
źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
** obowiązkowy poziom C1 lub C2. Grupy B2 tylko dla osób, które ukończyły studia licencjackie bez certyfikatów z jęz. angielskiego na poziomie B2, 
udział po akceptacji dziekana 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KU05, KU07 

Zaawansowana 
ekonometria (lub 
Advanced 
Econometrics) 
Przedmiot do 
wyboru 

30     30         60 6 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody 
Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami 
narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace 
nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU03, KK01 

Historia (do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of 
Economic 
thought, 
Demography 
Przedmiot do 
wyboru 

60               60 6 
EP, E, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu z ,,Historii gospodarczej’’ jest analiza zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. 

Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania 

nowoczesnego wzrostu gospodarczego. 

Celem wykładu z ,,Historii myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. 

Celem zajęć z ,,Demografii’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych zjawisk 

ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW03, KU06, KK01, KK02 

Analiza 
ekonomiczno-
finansowa 

  30             30 3 
Proj, 

prezentacja 
- 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Podczas 
zajęć studenci dokonają analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki 
informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU02, KU05, KU07 

Rynki finansowe 30               30 4 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem wykładu jest przedstawienie 1. wiedzy dotyczącej aktualnego funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych operacji dokonywanych na współczesnych rynkach finansowych-arbitrażu, hedgingu i spekulacji oraz powiązań strukturalnych między 
podmiotami działającymi na tych rynkach, 2. wiedzy dotyczącej organizacji, funkcjonowania i strategii funduszy inwestycyjnych, 3. podstawowych 
współczesnych mechanizmów dynamiki rynków finansowych, z uwzględnieniem wpływu działań podejmowanych przez banki centralne, 4. wpływu 
lewarowania i zjawisk kryzysowych na dynamikę rynków finansowych. 
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku i kończy się pisemnym egzaminem testowym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU04, KU07 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków:  
Rachunek 
inwestycyjny, 
Finanse 
międzynarodowe, 
Prawo podatkowe 
Unii Europejskiej, 
Finanse lokalne i 
regionalne, 
Zarządzanie 
długiem 
publicznym  2x30 
h 
Przedmiot do 
wyboru 

  60             60 6 EP, proj, EU B 
ekonomia i 

finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z ,,Rachunku  inwestycyjnego’’ jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie 

rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. 

Celem wykładu ,,Finanse międzynarodowe’’ jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią 

i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. 

Celem zajęć ,,Prawo podatkowe Unii Europejskiej’’   jest: prezentacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego w regulacjach prawnopodatkowych Unii 

Europejskiej; kształtowanie wiedzy na temat zależności między harmonizacją podatków w UE a konkurencyjnością podatkową między państwami UE; 

interpretacja działań organów podatkowych rządowych i samorządowych. 

Celem zajęć ,,Zarządzanie długiem publicznym’’ jest przedstawienie przyczyn i konsekwencji zadłużenia publicznego oraz omówienie głównych pojęć i 

problemów z zakresu zarządzania długiem publicznym. Problematyka zajęć dotyczy długu publicznego ogółem jak i problemów zadłużania się 

poszczególnych podmiotów publicznych –budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

W czasie zajęć ,,Finanse lokalne i regionalne’’ przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad organizacji i finansowania samorządu 

terytorialnego na gruncie teorii, analizy teoretyczne będą poparte przykładami praktycznego działania samorządu i badań empitycznych finansów 

lokalnych i regionalnych w Polsce i na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU04, KU05, KU07, KK01 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, poprzez zapoznanie się  z pogłębionymi teoriami naukowymi z finansów i 
rachunkowości, kierunkami ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz pogłębioną metodologią przeprowadzania  badań naukowych w 
tych dziedzinach. Student wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, , KW04, KU01, , KU04, KU05, KU07, KK01, KK02, KK03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
wyborem 

- 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru 1x30 h):  
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia 
rozwoju 
Przedmiot do 
wyboru 

30               30 3 
EP, proj 

eksperyment 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć z ,,Finansów behawioralnych’’ jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia 

gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji 

ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 

Zajęcia z ,,Ekonomii eksperymentalnej’’ przeznaczone są dla osób, które chcą poznać eksperymentalne podejście w ekonomii, lub które chcą wykorzystać 

metody eksperymentalne w swoich badaniach (np. w pracy magisterskiej), lub które chcą programować i przyczynić się do rozwoju ekonomii 

eksperymentalnej. 

Zajęcia z ,,Ekonomii instytucjonalnej’’ mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej 

Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu.  

Zajęcia z ,,Ekonomii pracy’’ są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z tego 

zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami obserwowanymi 

z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. 

Tematem wykładu ,,Ekonomia rozwoju’’ jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 

etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW03, KU06, KK01, KK02 

Modelowanie 
rynków 
finansowych 

  30             30 5 EP, Proj B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 Przedmiotem zajęć jest sformalizowana analiza rynków finansowych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego modelowania i 
prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki. Najważniejszą rolę wśród tych wskaźników będą odgrywać ceny i 
stopy zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i 
walut. W pierwszej połowie semestru przedstawione zostaną (również przez studentów) najważniejsze elementy potrzebne do samodzielnych prac 
uczestników wraz z prostymi przykładami prac empirycznych i ich implementacją w programie STATA. Pozostałe zajęcia poświęcone będą prezentacjom 
prac wykonanych przez ich uczestników. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KU01, KU04, KU05 

Ryzyko finansowe 30     30         60 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi formami oceny i zarządzania ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym, kredytowym oraz 
operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w instytucjach finansowych. W części wykładowej zostaną przedstawione podstawy teoretyczne 
technik stosowanych do pomiaru i zarządzania w/w rodzajami ryzyk. Te same koncepcje od strony praktycznej będą prezentowane w części 
ćwiczeniowej. Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KU01, KU04, KU05, KU07 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 
wynikające z 
programu 
studiów innych 
kierunków: 
Prawo finansowe, 
Ekonomia 
opodatkowania, 
Analiza kosztów i 
korzyści  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru z puli 
zajęć 
oferowanych w 
danym roku 
akademickim wg 
aktualnej oferty:  
4x30 h 
Przedmiot do 
wyboru 

  120             120 12 
T, studia 

przypadków, 
EP 

B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres tematyczny wykładu „Prawo finansowe” obejmuje: kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia reglamentowanej działalności przez banki i inne 
instytucje finansowe; zasad penalizacji podejmowania działalności reglamentowanej bez niezbędnych zezwoleń; mechanizmów związanych z 
czynnościami bankowymi i tzw. przywilejami bankowymi; prowadzenia działalności maklerskiej; a także zasad opodatkowania działalności gospodarczej 
oraz instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego. 
Celem przedmiotu z ,,Ekonomii opodatkowania’’ jest zapoznanie studentów z zagadnieniami ekonomii opodatkowania, a następnie na ich tle, 

przyjrzenie się stosowanym konstrukcjom podatkowym w Polsce i na świecie, z punktu widzenia ekonomicznej teorii opodatkowania. Celem przedmiotu 

,,Analiza kosztów i korzyści’’  jest dostarczenie informacji na temat przesłanek i podstawowych pojęć związanych z Analizą Kosztów i Korzyści 

Społecznych (z ang. Cost-benefit analysis, CBA). Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom oceniać przydatności i poprawność zastosowania 

różnych technik używanych w wycenie ekonomicznej projektów publicznych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU04, KU05, KU06, KU07, KK02, KK03 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru 

    30           30 3 E B 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Student 
wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU01,  KU04, KU05,  KU07, KK01, KK02, KK03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):co najmniej 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
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4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do 
wyboru 

 
              

 
3 

zgodnie z 
wyborem 

- 
 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Warsztaty z 
analizy rynku  

        30      30 4 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestnika kursu z problematyką warsztatowej analizy praktycznych problemów rynku finansowego zarówno w skali 
makroekonomicznej (analizy wybranego kraju oraz analizy zjawisk zachodzących na rynku walutowym /pieniężnym/giełdowym) jak i mikroekonomicznej 
(analizy poszczególnych instytucji finansowych). Na zajęciach wykorzystane będą zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW01, KW02, KU01, KU04, KU05, KU07, KK02 

Seminarium 
magisterskie 
Przedmiot do 
wyboru   

  30           30 23 
praca 

magisterska 
B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. Student 
wykazuje się umiejętnością stosowania zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do 
egzaminu dyplomowego. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

KW02, KW04, KU01, KU04, KU05, KU07, KK01, KK02, KK03 

 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu):co najmniej 1020 
 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 
 

– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne ekonomia i finanse 83% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 

Forma studiów STACJONARNE, 
NIESTACJONARNE 

Kod ISCED  0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 89 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

83 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 45 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne nauki fizyczne: 100% nauki fizyczne 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: fizyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, 
szczególnie w zakresie wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania 
problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie 
specjalności przewidzianej programem studiów 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i 
numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment 
fizyczny 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej specyficznych dla obszaru fizyki związanego z wybraną 
specjalnością 

P7S_WG 

K_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WG 

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w 
obrębie wybranej specjalności 

P7S_WG 
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K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w obszarze odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu 

P7S_UW 

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje 
lub obserwacje w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając 
indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera 

P7S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U04 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg 
eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych 
założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U05 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe 
nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U07 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
numerycznych) w formie pisemnej (w języku polskim i angielskim), ustnej (w 
języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 
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K_U08 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i 
niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru 
fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U09 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym 
samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

K_U10 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w 
zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U11 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w 
szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i 
organizowania procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w 
celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: fizyka 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej i 
cząstek elementarnych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki 
jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej i 
cząstek elementarnych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W06 
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S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych 
źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 
oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki 
materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu 
informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: metody jądrowe fizyki ciała stałego 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych 
fizyki ciała stałego 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie metod 
jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych 
fizyki ciała stałego 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U01 
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S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego, z 
uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, 
w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego oraz 
do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fizyka teoretyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki teoretycznej 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zinterpretować wyniki eksperymentalne w języku fizyki teoretycznej  

K_W03 
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S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki teoretycznej 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki teoretycznej 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje  K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie odpowiedniego obszaru fizyki wraz z oceną dokładności 
wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej, z uwzględnieniem 
zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z 
Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki teoretycznej oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: fotonika 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fotoniki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fotoniki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fotoniki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fotoniki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fotoniki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fotoniki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fotoniki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fotoniki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fotoniki, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fotoniki oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: geofizyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie geofizyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny lub obserwacje w 
zakresie geofizyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie geofizyki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W05 
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S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
geofizyki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie geofizyki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie geofizyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki geofizyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie geofizyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie geofizyki, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie geofizyki oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.7. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: matematyczne i komputerowe modelowanie procesów 
fizycznych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie pozwalającym na modelowanie wybranych procesów 
fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
niezbędne do modelowania wybranych procesów fizycznych  

K_W03 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie odpowiadającym 
modelowanym zjawiskom 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
odpowiadającym modelowanym zjawiskom 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie modelowania procesów fizycznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje 
pozwalające na skuteczne modelowanie procesów fizycznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników w odniesieniu do modelowania 
procesów fizycznych 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie modelowania procesów fizycznych, z 
uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, 
w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie modelowania procesów fizycznych oraz do 
uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.8. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: optyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie optyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie optyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie optyki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W05 
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S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
optyki 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie optyki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie optyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie optyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie optyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie optyki, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie optyki oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z 
tym odpowiedzialności 

K_K06 
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3.9. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne oraz wybrane aspekty nauk 
ekonomicznych w zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w 
naukach ekonomicznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w 
zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_W03 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
zastosowanie metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz wybranych aspektów 
nauk ekonomicznych, w szczególności w zakresie stosowania metod fizycznych w 
naukach ekonomicznych 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane symulacje lub analizy danych w 
zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_U02 
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S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy danych lub wyników obliczeń teoretycznych w 
zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z 
niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 
3.10. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: fizyka 
Nazwa specjalności: nauczanie i popularyzacja fizyki 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrane obszary nauk fizycznych, szczególnie 
przydatne w nauczaniu na poziomie szkoły ponadpodstawowej, m.in. 
elektrodynamikę klasyczną oraz wybrany dział fizyki współczesnej 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych i demonstrowania zjawisk fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować, wykonać i wyjaśnić dydaktyczny eksperyment fizyczny 

K_W03 
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S_W04 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na  
samodzielną pracę na pracowni dydaktycznej 

K_W07 

S_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z 
działalnością naukową i dydaktyczną, normy i procedury stosowane w różnych 
obszarach działalności pedagogicznej 

K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować i wyjaśnić metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, 
realizacji eksperymentów, symulacji, obserwacji i wnioskowaniu, w szczególności w 
kontekście dydaktycznym 

K_U01 

S_U02 potrafi uczyć fizyki, wykorzystując wiedzę pedagogiczną, oraz komunikować się 
zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki dydaktyki 
fizyki 

K_U08 

S_U03 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności 
pedagogicznych, dydaktycznych i popularyzatorskich 

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach, w tym  do aktywnego 
uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania 
pedagogiczne 

K_K02 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów  obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności, w szczególności w kontekście procesu dydaktycznego 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
Rozliczenie studenta z przedmiotów do wyboru następuje na podstawie złożonej przez niego deklaracji wyboru przedmiotów 
zaakceptowanej przez kierownika specjalności i osobę nadzorującą proces kształcenia.  

5. Semestr dla specjalności: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30 
   30 

     60 
 

6 
 

EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Zaawansowana 
mechanika kwantowa 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03 

Analiza statystyczna 
wyników 
doświadczenia 

45        45 4 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo warunkowe i statystyczna niezależność. Podstawowe rozkłady. Wielowymiarowe zmienne 
losowe i ich rozkłady. Przekształcenia zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych.  Momenty z próby. Momenty funkcji zmiennych 
losowych. Estymatory parametrów podstawowych rozkładów. Własności estymatorów. Metoda momentów. Metoda największej 
wiarygodności. Estymacja przedziałowa. Testy hipotez. Metoda najmniejszych kwadratów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U03 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        210 21 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich energii – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 

30        30 3 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wybrane, aktualne zagadnieniom fizyki jądrowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematów badawczych uprawianych w szeroko 
rozumianym warszawskim środowisku fizyków jądrowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 615 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 
Wariant A: 
Wariant B: 

 
 
 

60 
30 

       

 
 
 

60 
30 

 
 
 
6 
3 

EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna I,  
Fizyka cząstek 
elementarnych  
 

    240    240 24 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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lub 
 
Pracownia 
specjalistyczna I,  
Fizyka jądrowa 
 
Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia pomiarów związanych z detekcją promieniowania jądrowego lub 
cząstek elementarnych, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji zgodnej ze standardami przyjętymi w praktyce naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych B2+ 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich energii – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U02, S_U03, S_K02 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        15 1 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 790 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5. Semestr dla specjalności: fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Współczesne metody 
doświadczalne fizyki 
materii 
skondensowanej  
i optyki 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody eksperymentalne oraz urządzenia badawcze stosowane we współczesnej fizyce materii skondensowanej i optyce, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych stosowanych aktualnie na Wydziale Fizyki.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Narzędzia 
obliczeniowe w 
analizie danych 
eksperymentalnych 
fizyki materii 
skondensowanej 

     60   60 6 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody i narzędzia obliczeniowych stosowanych w analizie i prezentacji danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej. Rozwój 
umiejętności programowania w wybranym języku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03, K_U07, K_U11, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U03 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 
Wariant A: 
Wariant B: 

    

 

    
 
 
 

90 
60 

 
 
 

 
9 
6 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

III Pracownia 
półprzewodnikowa     120    120 12 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 



36 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane indywidualnie pod 
kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowych 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. Transport 
nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

 
Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

30        30 3 EP B nauki fizyczne 



37 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 585 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium fizyki 
ciała stałego   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium 
magisterskie   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście pracy magisterskiej.  
Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona powinna być również 
planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna I     150    150 15 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Optyczne własności 
półprzewodników 30        30 3 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy klasycznego i kwantowego opisu zjawisk optycznych występujących w półprzewodnikach i niskowymiarowych strukturach 
półprzewodnikowych wynikające ze struktury pasmowej, obecności swobodnych elektronów (dziur), domieszek i drgań sieci krystalicznej. 
Prezentacja współczesnych metod badań optycznych, takich jak absorpcja i odbicie światła, luminescencja, fotoprzewodnictwo, efekt 
Ramana.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

30        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Seminarium fizyki 
ciała stałego   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
półprzewodników   30      30 2 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        40 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 700 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
 

5. Semestr dla specjalności: metody jądrowe fizyki ciała stałego 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Struktura i dynamika 
sieci fazy 
skondensowanej 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Opis struktury materiałów przy pomocy grup punktowych i grup przestrzennych. Układy krystalgraficzne. Pozycje Wyckoffa. Wiązania 
międzyatomowe. Anizotropia kryształu, naprężenie o odkształcenie. Dynamika sieci krystalicznej. Relacje dyspersji fononów.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 
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III Pracownia metod 
jądrowych fizyki ciała 
stałego 

    120    120 12 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wykonywane 
indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01,S_W05, S_W06, S_U03, S_K01, S_K02 

Metody jądrowe 
Fizyki Ciała Stałego 30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Własności fizyczne jąder atomowych. Efekt Mossbauera. Magnetyczny rezonans jądrowy, NMR. Rotacja spinu mionów. Rozpraszanie 
neuronów termicznych. Reaktory i źródła spallacyjne neutronów. Wiązki ciężkich jonów w badaniach fazy skondensowanej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        10 1 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku):  610 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01,S_W05, S_W06, S_U03, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Dyfrakcja 
promieniowania 
synchrotronowego, 
neutronów i 
elektronów 

45        45 4 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Struktura krystaliczna, opis przy pomocy grup. Struktury modulowane współmierne i niewspółmierne. Rozpraszanie promieniowania X i 
promieniowania synchrotronowego. Techniki absorpcyjne EXAFS i XANES. Elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania 
synchrotronowego. Magnetyczne rozpraszanie neutronów. Grupy magnetyczne. Rozpraszanie elektronów. Metoda SEM i TEM.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty analizy 
danych dyfrakcyjnych      130    130 13 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zapoznanie się z oprogramowaniem do obliczeń krystalograficznych (Bilbao Crystallographic Server). Analiza danych dyfrakcyjnych 
promieniowania synchrotronowego i neutronów przy pomocy programu FullProf oraz Jana2006. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna I, 
Metody jądrowe fizyki 
ciała stałego 

        100 9 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wraz z numeryczną 
analizą danych, wykonywane indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 735 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5. Semestr dla specjalności: fizyka teoretyczna 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 



58 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Zaawansowana 
mechanika kwantowa 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

225 22 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

120 12 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 
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Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty z fizyki 
teoretycznej I      120   120 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza uczelnią np. w 
wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu kilku zagadnień dotyczących 
zainteresowań naukowych studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych fizyce teoretycznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Warsztaty z fizyki 
teoretycznej II  
w tym praca 
magisterska 

     240   240 25 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 745 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5. Semestr dla specjalności: fotonika 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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projektem 
zespołowym 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 



70 

Seminarium fotoniki 
  30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

III Pracownia fotoniki 
    120    120 12 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań w zakresie fotoniki, wykonywane indywidualnie pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Metody obliczeniowe 
mikrooptyki  
i fotoniki 

30   45     75 8 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Układy liniowe. Metoda różnic skończonych. Metoda propagacji wiązki. Metoda FDTD.  Metoda fal płaskich. Przykłady wykorzystania 
powyższych metod w zagadnieniach dotyczących kryształów fotonicznych, światłowodów fotonicznych, podfalowych siatek dyfrakcyjnych i 
elementów plazmonicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01, S_U03, S_K01 

Plazmonika 
30        30 3 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Równania Maxwella, równania materiałowe, równania falowe, właściwości optyczne metali, fale zanikające, modele dyspersji Lorentza i 
Drudego. Powierzchniowa fala plazmonowo-polarytonowa. Struktury metal-dielektryk-metal (MIM) oraz dielektryk-metal-dielektryk (IMI). 
Sposoby wzbudzania plazmonów. Polaryzacja światła: liniowa, kołowa, radialna, azymutalna. Metody numeryczne: metoda elementów 
skończonych w dziedzinie czasu (finite-difference time-domain – FDTD), metoda macierzy przejścia (transfer matrix metod – TMM).  
Nadzwyczajna transmisja światła przez otwory podfalowe. Transmisja światła przez wielowarstwy metal-dielektryk. Nadrozdzielczość w 
optycznych układach klasycznych i plazmonicznych. Metamateriały. Soczewki plazmoniczne z jednej warstwy metalu (Veselago, Pendry, 
Zhang, Wróbel). Kształtowanie frontu fali elektromagnettycznej przez soczewki plazmoniczne z wielowarstw dielektryczno-metalicznych. 
Skanujący optyczny mikroskop bliskiego pola – SNOM. Skanowanie metamateriałów polem magnetycznym. 
Kryształy fotoniczne. Filtr asymetryczny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U02, S_U03, S_K01 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

150 15 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fotoniki   30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Fotonika 
30   45     75 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przegląd pojęć, równań i przybliżeń optyki. Układy liniowe. Układy warstwowe. Kryształy fotoniczne. Podstawy plazmoniki. Elementy 
dyfrakcyjne. Podstawy holografii. Czujniki plazmoniczne. Elementy MEMS i MOEMS. Światłowody i falowody tradycyjne i fotoniczne. 
Elementy optyki nieliniowej. Elementy optyki falowodowej. Optyczne mikropołączenia, przełączniki, sieci neuronowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U02, S_U03, S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna I      100   100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
fotoniki B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań fotoniki i dziedzin pokrewnych. Rozwój technik 
prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 800 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5. Semestr dla specjalności: geofizyka 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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projektem 
zespołowym 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 
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Proseminarium 
geofizyki B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Pracownia 
geofizyczna I     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykonanie ćwiczeń rozwijających wiedzę i umiejętności w zakresie doświadczalne i teoretyczne metod oraz zaawansowanej analizy 
danych geofizycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        60 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 625 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
210 21 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
geofizyki B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
geofizyczna II     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Doświadczalne i teoretyczne metodami oraz zaawansowane analiza danych z fizyki atmosfery, fizyki litosfery oraz planetologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 785 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
 

5. Semestr dla specjalności: matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 
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przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

180 18 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 
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Warsztaty z 
modelowania 
komputerowego 

     110   110 10 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem 
wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 635 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
30 3 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 



94 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Proseminarium fizyka 
teoretyczna   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Warsztaty z 
zaawansowanych 
technik modelowania 
komputerowego 

    140    140 13 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie zaawansowanych obliczeń numerycznych związanych 
z modelowaniem wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 
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Proseminarium fizyka 
teoretyczna B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych fizyce teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Specjalistyczna 
pracownia 
modelowania i praca 
magisterska 

        240 22 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5. Semestr dla specjalności: optyka 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
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Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Proseminarium 
optyczne   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym optyki – pod indywidualną opieką 
nauczyciela akademickiego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

III Pracownia z optyki 
    180    180 17 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Doświadczenia będące częścią prac naukowych z optyki, w laboratorium spektroskopii laserowej, laboratorium procesów ultraszybkich, 
laboratorium spektroskopii oddziaływań międzyatomowych i laboratorium lidarowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        90 9 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 



103 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 615 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
60 6 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 



104 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
optyczne B2+   30      30 3 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym optyki – pod indywidualną opieką 
nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna I z     210    210 19 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne  
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optyki 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium optyczne 
  60      60 4 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 805 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

5. Semestr dla specjalności: metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Własność 

30 
 
 

      
 
 
 

30 
 
 

2 
 
 

 
EP 
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intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 
 
 

30 
 
 

 
60 

 
 
 

90 
 
 

 
 
 
5 
 
 

 
 
 

 
Proj 

 
 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

    

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_U02, S_K02 

Seminarium z ekono- 
i socjofizyki I   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Wprowadzenie do 
teorii procesów 
stochastycznych 

30   30     60 5 EP B nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rachunek prawdopodobieństwa. Łańcuchy Markowa, procesy Brownowskie. Teoria odpowiedzi liniowej. Analiza harmoniczna. Metody 
Monte Carlo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01 

Metody fizyki w 
ekonomii - 
wprowadzenie 

30   30     60 5 EP B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Hipoteza efektywnego rynku. Błądzenie przypadkowe. Procesy stochastyczne Lévy'ego a twierdzenia graniczne. Skale dla danych. 
Stacjonarność, niestacjonarność i korelacje czasowe. Korelacje w finansowych szeregach czasowych. Stochastyczne modele dynamiki cen. 
Skalowanie. Rynki finansowe a turbulencje. Modele mikroskopowe rynków finansowych. Teoria ryzyka. Taksonomia portfela inwestora 
giełdowego. Opcje na rynku idealnym i rzeczywistym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 630 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
180 18,5 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 
ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Symulacje 
komputerowe w 
fizyce  
z przykładami 

30        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B Nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Zastosowanie metod Monte Carlo w fizyce materii skondensowanej. Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w fizyce materii 
skondensowanej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 

Niegaussowskie 
procesy 
stochastyczne w 
naukach 
przyrodniczych z 
elementami ekono- i 
socjofizyki 

30   30     60 5,5 EP B nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Procesy gaussowskie. Procesy niegaussowskie i niemarkowowskie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 

Praktyki zawodowe 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium z ekono- 
i socjofizyki II   30      30 2 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_U03, S_U08, S_U10, S_K01, S_K02 

Wprowadzenie do 
fizyki złożoności. 
Fizyka statystyczna 
sieci złożonych 

30        30 3 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Operacyjna definicja złożoności. Podstawowe elementy teorii. Prawa potęgowe. Kanoniczne modele sieci złożonych. Klasyfikacja sieci 
złożonych. Przykłady rzeczywistych sieci złożonych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W05, S_W06, S_U01, S_U03, S_K01, S_K02 
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Proseminarium z 
fizyki układów 
złożonych B2+ 

  30      30 3 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom stosowania metod fizycznych w naukach społecznych – 
pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W06, S_U03, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 775 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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5. Semestr dla specjalności: nauczanie i popularyzacja fizyki 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Wariant 1: 
Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
Lub 
 
Wariant 2: 
Elektrodynamika 
klasyczna 

30 
 
 
 
 
 
 

45 

  

30 
 
 
 
 
 
 

45 

    

60 
 
 
 
 
 
 

90 

6 
 
 
 
 
 
 
7 

EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Teoretyczne wprowadzenie w podstawy mechaniki statystycznej (w tym: rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej, kwantowe gazy doskonałe, fotony, ciało doskonale czarne) lub elektrodynamiki (w tym: równania Maxwella, niezmienniczość 
relatywistyczna, pole elektromagnetyczne w ośrodkach materialnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 
 
Wariant 1 
Wariant 2 

        

 
 
 
 

30 
15 

 
 
 
 
3 
2 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_K01, S_K02 

Wariant A: 
Wstęp do fizyki 
subatomowej 
 
Wariant B: 
Wstęp do optyki i 
fizyki materii 
skondensowanej 
 
Wariant C: 
Wstęp do fizyki 
subatomowej W 
i 
Wstęp do optyki i 
fizyki materii 
skondensowanej W 

 
30 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
30 

   
30 
 
 
 
30 

 

   

60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. Podstawowe informacje 
dotyczące budowy materii w skali atomowej i subatomowej. Atomy, cząsteczki, kryształy. Oddziaływanie promieniowania z materią. Lasery i 
ich zastosowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_K01, S_K02 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_K02 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    

45 

   

45 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

History of physical 
sciences 60        60 5 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zarys historii fizyki od czasów najdawniejszych do obecnych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
przygotowujące do 
zawodu nauczyciela 

        60 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot z nauk fizycznych, dydaktyki przedmiotowej, pedagogiki lub psychologii, rozszerzający wiedzę i umiejętności przydatne w pracy 
dydaktycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

 
Dydaktyka fizyki 15   45     60 5 EP B nauki fizyczne 

pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Fizyka jako dyscyplina i jako przedmiot nauczania. Metodologia fizyki a metodologia dydaktyki fizyki. Cele nauczania fizyki. Język w 
nauczaniu fizyki. Trudności poznawcze uczniów. Kontrola i ocena wyników nauczania. Analizy dydaktyczne wybranych działów i zagadnień 
fizyki. Modele w fizyce i w nauczaniu fizyki. Metody i konteksty nauczania fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_U01, S_U02., S_U03 

Pracownia dydaktyki 
fizyki A      30   30 4 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rola i miejsce eksperymentów w nauczaniu fizyki, oraz technika eksperymentu szkolnego. Wykonywanie eksperymentów fizycznych o 
wartościach dydaktycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Pedagogika I 
30   30     60 5 EP B pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do podstawowych teorii pedagogicznych wykorzystywanych w procesie nauczania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Pracownia dydaktyki 
fizyki B      30   30 4,5 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studenci wykonują doświadczenia z optyki, fizyki współczesnej, prądu elektrycznego, pola magnetycznego i elektrostatycznego oraz 
indukcji elektromagnetycznej. Część zajęć ma charakter pokazów a część to samodzielne eksperymenty pomiarowe studentów. 
Przywiązuje się wagę do interpretacji doświadczenia na poziomie szkolnym i możliwości jego wykonania w warunkach szkolnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Pedagogika z 
elementami 
psychologii 

30        30 2,5 zaliczenie na 
ocenę B pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zmiany rozwojowe w okresie dorastania i ich wpływ na organizowanie proceów kształcenia. Rola autorytetów w procesie kształcenia. 
Wpływ mediów na postawy młodzieży. Rozwiązywanie problemów wieku młodzieńczego. Wpływ kultury na kształtowanie się stylu życia.  
Rozwój zawodowy nauczyciela. Planowanie drogi własnego rozwoju zawodowego. Programy wychowawcze różnych placówek 
wychowawczych. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Praktyka I 
    30    30 3 Zaliczenie na 

ocenę   
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyka w szkole lub instytucji popularyzującej nauki przyrodnicze, w szczególności uczestnictwo w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne 
przeprowadzanie lekcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Praktyka II 
    120    120 12 Zaliczenie na 

ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyka w szkole lub instytucji popularyzującej nauki przyrodnicze, w szczególności uczestnictwo w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne 
przeprowadzanie lekcji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Dydaktyka 
matematyki*** 30   30     60 6 EP B matematyka 

pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

System edukacji w kontekście matematyki. Egzaminy zewnętrzne. Diagnoza umiejętności matematycznych. Teorie pedagogiczne 
dotyczące nauczania matematyki. 

Symbol efektów K_W08, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06 
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uczenia się dla 
programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Proseminarium 
magisterskie B2+   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście 
pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 
powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_U02 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        45 5 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

        240 19 zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_U02, S_U03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

 
Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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*** Przedmiot realizowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Zamiast przedmiotu Dydaktyka matematyki można zaliczyć przedmiot 
Metodyka nauczania algebry lub Metodyka nauczania geometrii na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Osoby, które nie chcą uzyskać 
uprawnień do nauczania matematyki, mogą zaliczyć przedmiot z listy Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 660 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6.  
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7. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 91% fizyka jądra atomowego i cząstek 

elementarnych 
91% fizyka materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych 
91% metody jądrowe fizyki ciała stałego 
91% fizyka teoretyczna 
91% fotonika 
91% modelowanie matematyczne i 
komputerowe procesów fizycznych 
91% optyka 
64% metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) 
54% nauczanie i popularyzacja fizyki 

 
8. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 85 fizyka jądrowa i cząstek 
elementarnych 
79 fizyka materii 
skondensowanej i 
nanostruktur 
półprzewodnikowych 
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76 metody jądrowe fizyki ciała 
stałego 
114 fizyka teoretyczna 
96 fotonika 
94 geofizyka 
114 matematyczne i 
komputerowe modelowanie 
procesów fizycznych 
93 optyka 
91,5 metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) 
57 nauczanie i popularyzacja 
fizyki 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

98 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Minimum 70 godzin, 3 ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  
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Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 

Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
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Załącznik nr 46 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych, 
 
 
 
 
 
 
 dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

- geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna, 
- ekonomia i finanse,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki prawne 
- nauki socjologiczne 
 
- nauki o Ziemi i środowisku, 

 54% 
 
   5% 
   5% 
   5% 
   5 % 
  
26% 

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 54% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: GEOGRAFIA 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: GEOGRAFIA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami 
nauk przyrodniczych i społecznych 

P7S_WG 

K_W02 złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery P7S_WG  

K_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych P7S_WG  

K_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

P7S_WG  

K_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi P7S_WG  

K_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego 

P7S_WG  

K_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii  P7S_WG  

K_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej P7S_WG  
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K_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

P7S_WG  

K_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań P7S_WG  

K_W11 Współczesne problemy przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę 
oraz konsekwencje 

P7S_WK 

K_W12 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

P7S_WK  

K_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne oraz wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich 
rozwiązania 

P7S_WK  

K_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć 
naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 

P7S_WK  

K_W15 Znaczenie zasad ekonomii w gospodarowaniu środowiskiem P7S_WK  

K_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_WK  

K_W17 Uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych P7S_WK 

K_W18 Rolę więzi społecznych we współczesnym świecie P7S_WK 

K_W19 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć 
naukowych w praktyce nauk o Ziemi i środowisku 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego P7S_UW 

K_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych na danej specjalności P7S_UW 

K_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i 
przyrodniczymi na różnych obszarach 

P7S_UW 

K_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na środowisko P7S_UW 
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K_U06 prognozować zmiany procesów społecznych P7S_UW 

K_U07 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_UK 

K_U08 zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę  P7S_UK 

K_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom P7S_UK 

K_U10 zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_UG 
 

K_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań P7S_UU 

K_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na 
poziomie B2+   

P7S_UU 

K_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar 
interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny  

P7S_KK 

K_K02 oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i 
życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur 

P7S_KK 

K_K03 współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej 
działalności 

P7S_KO 
 

K_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

P7S_KO 

K_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  P7S_KO 

K_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki P7S_KR 

K_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

P7S_KR 

K_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3. Specjalności na kierunku studiów: GEOGRAFIA,  

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 

 
Główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej i rozumie 
związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych  

K_W01 
 

S1_W02 Złożone procesy przyrodnicze w kontekście ich znaczenia dla gospodarki człowieka K_W02 

S1_W03 
 

Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach 
turystycznych 

K_W03 
 

S1_W04 Znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz rozumie wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S1_W05 
 

Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na 
zróżnicowanie przestrzeni  miejskiej oraz turystycznej 

K_W05 
 

S1_W06 
 

Zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego w kształtowaniu obszarów miejskich lub turystycznych 

K_W06 
 

S1_W07 Zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej K_W07 
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S1_W08 Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej w zakresie niezbędnym dla 
geografa społeczno-ekonomicznego 

K_W08 

S1_W09 Podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 

K_W09 

S1_W10 Statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań w 
badaniach przestrzeni miejskiej lub turystycznej 

K_W10 

S1_W11 
 

Najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią miejską lub 
turystyczną. 

K_W11 
 

S1_W12 Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich lub turystycznych, zgodnie z 
zasadami rozwoju zrównoważonego 

K_W12 

S1_W13 Konflikty funkcjonalno-przestrzenne w przestrzeni miejskiej lub turystycznej  K_W13 

S1_W14 Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w 
Polsce i za granicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w 
praktyce 

K_W14 

S1_W15 Znaczenie zasad ekonomii w geografii społeczno-ekonomicznej K_W15 

S1_W16 
 

Zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
przestrzeni miejskiej lub turystycznej 

K_W16 

S1_W17 
 

Uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
 

Wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S1_U02 
 

Zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących zjawisk 
przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U02 

S1_U03 
 

Wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej 

K_U03 
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S1_U04 
 

Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych lub turystycznych 

K_U04 

S1_U06 Prognozować zmiany procesów społecznych na terenach zurbanizowanych lub turystycznych K_U06 

S1_U07 
 

Wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła,  także w języku angielskim, w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U07 

S1_U08 Przedstawić ustnie wyniki badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej z pomocą 
prawidłowo opracowanej prezentacji 

K_U08 

S1_U09 Przekazać wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej różnym odbiorcom K_U09 

S1_U10 Zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej   K_U10 

S1_U11 Przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na podstawie literatury 
i/lub własnych badań 

K_U11 

S1_U12 
 

Posługiwać się szczegółową terminologią w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej w języku 
obcym na poziomie B2+ w swobodnej wypowiedzi  

K_U12 

S1_U13 Samodzielnie planować własną karierę naukową  lub zawodową w branżach związanych z miastem 
lub turystyką 

K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
 

Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno-
ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S1_K02 
 

Oceny różnorodności kulturowej miast lub obszarów turystycznych oraz akceptuje zasady 
zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S1_K03 
 

Współdziałania i pracy w grupie realizując zadania badawcze i rozwiązując praktyczne problemy z 
zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 

K_K03 

S1_K04 Oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za informacje 
pozyskiwane w trakcie badań oraz konsultacji społecznych 

K_K04 

S1_K05 
 

Odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, szczególnie w kontekście gospodarki 
miejskiej i turystycznej 

K_K05 
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S1_K06 Upowszechniania dokonań geografii społeczno-ekonomicznej w kontekście społecznej roli nauki  K_K06 

S1_K07 Postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność geografa 
społeczno-ekonomicznego za rozwój obszarów miejskich i turystycznych 

K_K07 
 

S1_K08 Działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów, szczególnie tych 
związanych z miastem bądź turystyką 

K_K08 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOGRAFIA ŚWIATA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S2_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii na świecie oraz związki między 

dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych 
K_W01 

S2_W02 złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery  pedosfery i biosfery K_W02 

S2_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S2_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S2_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi K_W05 

S2_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego 

K_W06 

S2_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii regionalnej K_W07 

S2_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 
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S2_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

K_W09 

S2_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań K_W10 

S2_W11 najważniejsze problemy przyrodnicze i społeczne współczesności w skali lokalnej, regionalnej, 
globalnej oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje 

K_W11 

S2_W12 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego  

K_W12 

S2_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia ich przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich 
rozwiązania  

K_W13 

S2_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach 
osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14 

S2_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S2_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S2_W17 strukturę organizacyjną nauki i prawne zasady jej funkcjonowania K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S2_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych K_U02 

S2_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zagadnieniach z 
geografii świata 

K_U03 

S2_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S2_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 
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S2_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S2_U07 wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie 
geografii świata 

K_U07 

S2_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S2_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 

S2_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii świata K_U10 

S2_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S2_U12 posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geografii świata w języku polskim oraz w języku 
obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S2_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 

S2_U14 zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego dotyczącego 
geografii regionalnej pod kątem formy i technologii publikacji   

K_W07, K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geografii świata, wzbogaconej 
o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S2_K02 oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i 
życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S2_K03 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej 
działalności 

K_K03 

S2_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S2_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  K_K05 

S2_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 
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S2_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S2_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych projektów 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S3_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoekologii i geomorfologii oraz związki 

między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych 
K_W01 

S3_W02 rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i 
biosfery 

K_W02 

S3_W03 rozumie i charakteryzuje złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach 
terytorialnych 

K_W03 

S3_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S3_W05 koncepcje z zakresu geoekologii i geomorfologii wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na 
powierzchni Ziemi 

K_W05 

S3_W06 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i 
społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje 

K_W11 

S3_W07 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego 

K_W06 

S3_W08 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

K_W12 
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S3_W09 rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby 
ich rozwiązania 

K_W13 

S3_W10 znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych w zakresie geoekologii, geomorfologii i 
geoinformatyki 

K_W07 

S3_W11 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 

S3_W12 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi 
geoinformatycznych 

K_W09 

S3_W13 zastosowania statystyki opisowej i matematycznej, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe 
metody badań z zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_W10 

S3_W14 ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych z zakresu geoekologii i 
geomorfologii w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W19 

S3_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S3_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S3_W17 Uwarunkowania prawne przeobrażenia środowiska przyrodniczego K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii i geomorfologii do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S3_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych 
niezbędnych w geoekologii i geomorfologii 

K_U02 

S3_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych z zakresu geoekologii i 
geomorfologii 

K_U02 

S3_U04 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym angielskim, z 
zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_U07 

S3_U05 zaplanować i przeprowadzić badania z zakresu geoekologii i geomorfologii K_U10 

S3_U06 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 
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S3_U07 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 

S3_U08 prognozować zmiany procesów społecznych uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi K_U06 

S3_U09 przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S3_U10 przekazać wiedzę z zakresu geoekologii i geomorfologii różnym odbiorcom K_U09 

S3_U11 przygotować pisemną pracę na podstawie literatury i/lub własnych badań z zakresu geoekologii i 
geomorfologii 

K_U11 

S3_U12 posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geoekologii i geomorfologii w języku polskim 
oraz w języku obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S3_U13 samodzielnie zaplanować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii 
wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 współdziałania i pracy w grupie pełniąc w niej różne role oraz przewidywać skutki swojej działalności K_K03 

S3_K03 rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S3_K04 upowszechniania dokonań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii, rozumiejąc szczególną 
rolę społeczną nauki 

K_K06 

S3_K05 rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan 
ekosystemów i zasobów Ziemi 

K_K05 

S3_K06 rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z 
szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur 

K_K02 

S3_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S3_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Procesy kształtujące klimat Polski ważne dla rolnictwa oraz zna metody badań agroklimatologiii K_W01, K_W02, 
K_W05, 

S4_W02 Zastosowania ekohydrologii w zrównoważonym kształtowaniu cech środowiska przyrodniczego  K_W01, K_W04, 
K_W19,  

S4_W03 
Źródła pozyskiwania i metody przetwarzania danych przestrzennych w Systemach Informacji 
Geograficznej (GIS) oraz służące temu narzędzia w pakiecie oprogramowania ArcGIS i pola ich 
zastosowania w badaniach hydrologicznych i klimatologicznych  

K_W08, K_W09, 
K_W10, 

S4_W04 Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się gospodarka wodna w Polsce i na świecie K_W01, K_W04, 
K_W11, K_W12 

S4_W05 Najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni, 
podstawy opisu procesów, podstawy pomiarów hydrologicznych oraz zasady interpretacji wyników K_W02,K_W08,  

S4_W06 
Przebieg i uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych i funkcjonowania systemu 
klimatycznego, zna podstawowe makroskalowe procesy wpływające na kształtowanie się pogody i 
samopoczucie człowieka 

K_W02, K_W04, ,  

S4_W07 Podstawowe i specjalistyczne pojęcia i terminy stosowane w klimatologii oraz ma wiedzę na temat 
różnych sposobów ich obrazowania. K_W07, K_W10 

S4_W08 Główne kierunki i metody badań klimatu obszarów zurbanizowanych, związki klimatu miasta z 
czynnikami środowiskowymi. K_W04, K_W12 

S4_W09 słownictwo specjalistyczne z zakresu hydrologii i limnologii K_W07 

S4_W10 Tradycyjne i internetowe źródła danych meteorologicznych, hydrologicznych, metody ich oceny i 
zastosowanie  K_W09,  

S4_W11 Podstawowe i zaawansowane metody opracowań meteorologicznych i klimatologicznych oraz 
hydraulicznych K_W10 
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S4_W12 Podstawy teorii systemów hydrologicznych i modelowania procesów hydrologicznych  oraz zna 
główne pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych 

K_W05, K_W08, 
K_W09, K_W10  

S4_W13 Główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej klimatologii. K_W01, K_W19 

S4_W14 
Źródła różnych zanieczyszczeń powietrza oraz prawidłowości ich zmian w czasie i przestrzeni, 
środki służące poprawie warunków areosanitarnych w Polsce i na świecie oraz statystyczne 
metody opracowania serii pomiarowych wyników badań zanieczyszczenia powietrza 

K_W02, K_W04, , 
K_W10 

S4_W15 Praktyczne strony pracy hydrologa i klimatologa w terenie z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu pomiarowego K_W06 

S4_W16 Przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach krajobrazu, w różnych porach doby i 
ich wpływ na warunki życia roślin, zwierząt i gospodarowanie człowieka K_W02, K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 
Opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu problemów z zakresu 
agroklimatologii, ekohydrologii, hydrologii, limnologii fizycznej założyć sieć obserwacyjno – 
pomiarową, dokonać prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki 

K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U05 

S4_U02 Sprawnie posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi oferowanymi przez pakiet arcgis w 
badaniach hydrologicznych i klimatologicznych K_U01, K_U02 

S4_U03 
Opisać i scharakteryzować rodzaje zasobów wodnych oraz zastosować uzyskaną wiedzę do 
planowania kompleksowego systemu zarządzania zasobami wodnymi (bilans wodno – 
gospodarczy) 

K_U01, K_U02, K_U05 

S4_U04 Rozróżnić bilans cieplny i wodny organizmu człowieka, poprawnie określić ich składowe i 
interpretować wyniki K_U01, K_U02, K_U07 

S4_U05 Powiązać różne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze i identyfikować przyczyny zmian 
klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. K_U01, K_U04 

S4_U06 Odczytać i wykorzystać  w pracy badawczej informację meteorologiczną z różnych źródeł, wskazać 
na nich elementy cyrkulacji atmosfery oraz zinterpretować je. K_U04, K_U01 

S4_U07 Wyjaśnić przyczyny i skutki niekorzystnych oraz korzystnych cech klimatu miast K_U01_U05 

S4_U08 Pozyskać, przetwarzać, analizować i interpretować zmienne hydrologiczne z globalnych i 
regionalnych baz danych gridowych  K_U02, K_U04 

S4_U09 Poprawnie zastosować metody statystyczne i kartograficzne w opracowaniach z zakresu 
meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz hydrauliki K_U02, K_U03 
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S4_U10 Opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego oraz ocenić skutki oddziaływań zmian klimatu 
na społeczeństwo i środowisko w skali lokalnej i regionalnej oraz dokonać waloryzacji K_U01, , K_U05 

S4_U11 Obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior oraz 
obliczyć zasoby wodne jeziora K_U02, K_U05 

S4_U12 Zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki oraz podjąć dyskusję K_U10, K_U02 

S4_U13 Zreferować artykuł naukowy z zakresu hydrologii i meteorologii, przygotować esej oraz 
poprowadzić dyskusję na podstawie obcojęzycznej literatury 

K_U07, K_U07, 
K_U08, K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Badań z zakresu klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, klimatu miejscowego, gospodarki 
wodnej. K_K01, K_K05, K_K07 

S4_K02 Stosowania GIS we współczesnych badaniach naukowych z zakresu hydrologii i klimatologii. K_K01 

S4_K03 Oceny metod pomiarowych, konieczności staranności wykonywania pomiarów i odpowiedzialności 
za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację K_K01, K_K07 

S4_K04 Krytycznego wnioskowania oraz interpretowania nowych teorii w zakresie nauki o klimacie. K_K01 

S4_K05 Podnoszenia własnych kompetencji i aktualizacji wiedzy z zakresu klimatologii i hydrologii K_K01, K_K06, K_K08 

S4_K06 Korzystania z  programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych  K_K06 

S4_K07 Stosowania odpowiednich metod statystycznych w pracy badawczej K_K01 

S4_K08 Krytycznej oceny wyników modelowania środowiska K_K01, K_K05 

S4_K09 Działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych K_K01, K_K07, K_K08 

S4_K10 Badań terenowych i pracy w zespole. K_K03 

S4_K11 Wdrażania procedur w pomiarach hydrologicznych i meteorologicznych oraz konserwacji i kalibracji 
sprzętu pomiarowego. K_K01, K_K04 

S4_K12 Merytorycznej dyskusji naukowej K_K04 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Geografia 
Nazwa specjalności: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S5_W01 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji  K_W01 

S5_W02 złożone  procesy atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery K_W02 

S5_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S5_W04 rolę i znaczenie zasobów geoinformatycznych dla funkcjonowania człowieka  K_W04 

S5_W05 koncepcje geoinformatyczne, kartograficzne i teledetekcyjne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk 
i procesów na powierzchni Ziemi 

K_W05 

S5_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego 

K_W06 

S5_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_W07 

S5_W08 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 
S5_W09 podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi 

geoinformatycznych 
K_W09 

S5_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody 
badań 

K_W10 

S5_W11 najważniejsze problemy przyrodnicze współczesności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej 
oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje 

K_W11 

S5_W12 najnowsze trendy w rozwoju geoinformatycznych badań naukowych w Polsce i za granicą oraz 
zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14 
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S5_W13 strukturę organizacyjną geoinformatyki,  prawne i ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W07, K_W15, K_W17 

S5_W14 zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych K_W08,K_W09 

S5_W15 zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych przestrzennych K_W09 

S5_W16 technologie przygotowania materiału ilustracyjnego do publikowania K_W14, K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S5_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 
przestrzennych 

K_U02 

S5_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych  KU_03 

S5_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami 
społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S5_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na 
środowisko 

K_U05 

S5_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S5_U07 wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła  także w języku obcym w zakresie 
geoinformatyki, kartografii i teledetekcji 

K_U07 

S5_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S5_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 

S5_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_U10 

S5_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S5_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geoinformatyczną, kartograficzną i teledetekcyjną w 
języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+   

K_U12 
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S5_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   K_U13 

S5_U14 zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego pod kątem 
formy i technologii publikacji   

K_U07, K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geoinformatycznej, wzbogaconej o 
wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S5_K02 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej 
działalności 

K_K03 

S5_K03 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S5_K04 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 

S5_K05 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr 
naukowych za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S5_K06 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych 
projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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5. Semestr dla specjalności: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem
: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W03; S1_W04, S1_W11; S1_W14; 
S1_U13;  
S1_K01 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02; S1_W04;  
S1_U04;  
S1_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody badań 
jakościowych i 
ilościowych 

15   30     45 4 EP, T, Proj, 
kolokwium ustne B 

- geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe  Metody badań ilościowych – opracowanie wy wykonania badanie ankietowego, przygotowanie bazy danych w programie statystycznym, 
wybór metod statystycznych, przygotowanie raportu analitycznego i ustna prezentacja wyników badań; Metody badań jakościowych – 
przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, analiza materiału wizualnego, geosemiotyka, analiza dyskursu 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W10, K_W18 
K_U08, K_U10, 
K_K07,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W10,  
S1_U08, S1_U10,  
S1_K07 

Projektowanie badań    15     15 2 Prace pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Konceptualizacja i operacjonalizacja badania, formułowanie problemu badawczego, hipotez, pytań badawczych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U07, K_U10 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U02, S1_U07, S1_U10 
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Przyrodnicze 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią 

15   15     30 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem zasobów przyrodniczych, ich jakościowym oraz przestrzennym 
zróżnicowaniem, a także z zasadami ich zrównoważonego wykorzystania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06 
K_U04, 
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W06,  
S1_U04,  
S1_K05 

Współczesne trendy w 
geografii społeczno-
ekonomicznej I 

 15       15 1 Referat, prace 
pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Treści programowe  Zajęcia poruszają zagadnienia granic w geografii społeczno-ekonomicznej, mobilności osób i towarów oraz percepcji. Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W13, K_W14,  
 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W14 
 
S1_K01 

Przestrzenie 
produkcyjne i 
usługowe 

30        30 3 Test, zaliczenie 
pisemne B geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Treści programowe  Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia struktury oraz dynamiki zmian przestrzeni wykorzystywanych współcześnie w działalności 
gospodarczej, szczególnie na obszarach miejskich. Trzy główne wątki, przewijające się przez cały cykl wykładów dotyczą: i) zmian w 
czasie, jakim podlegały w przeszłości oraz jakim podlegają obecnie obszary i obiekty gospodarcze; ii) wpływu zmian technologicznych na 
organizację przedsiębiorstwa (zakładu) jako systemu wytwarzania towarów i usług (informatyzacja i dematerializacja gospodarki); iii) 
homogenizacji praktyk gospodarczych (z perspektywy różnic kulturowych między Wschodem a Zachodem). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W12, K_W13,  
K_U01, K_U04 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, S1_U04 
 

Geografia czasu 
wolnego  30       30 3 

Prezentacja, test, 
zaliczenie 
pisemne 

B 
- geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: geografia podróży, savoir-vivre, shopping, clubbing, turystyka literacka oraz 
genealogia.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W18  
K_U04, K_U06, K_K01, 
K_K07 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W03,  
S1_U04, S1_U06,  
S1_K01, S1_K07 

Przedmioty do wyboru: 
 
Ścieżka I  
Geografia człowieka: 
podstawy geografii 
człowieka 

75  30 30     135 9 

 
 
EP, prezentacje, 
test, zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe 

B 

 
 
 
 
geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje przedmioty z zakresu przemian gospodarczych i ich skutków przestrzennych, geografii ludności i osadnictwa oraz 
kulturowych aspektów badań geograficznych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U11, K_U13,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U08, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01 
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Ścieżka II  
Studia miejskie: 
przemiany przestrzeni 
miejskiej 

90 30  30     150 9 EP, test, 
prezentacje 

7B 
2P 

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące geografii miast, funkcji mieszkaniowych w miastach i w regionie podmiejskim, rewitalizacji obszarów 
miejskich oraz transportu i mobilności w mieście.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W12, K_W13,  
K_U01, K_U04,K_U06, K_U07, K_U11, K_U13,  
K_K01, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, S1_U04,S1_U06, S1_U07, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01, S1_K06 

Ścieżka III  
Geografia turystyki: 
podstawy geografii 
turystyki 

30 30 30      90 9 EP, prezentacja B geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu Ścieżka obejmuje przedmioty w zakresie podstawowych pojęć geografii turystyki oraz geografii turystycznej Polski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W12,  
K_U01, K_U04, K_U11,  
K_U13 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I -375h, ścieżka II – 390h, ścieżka III – 330h  
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS    45     45 4 Prace 
zaliczeniowe P 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w 
pozyskiwaniu danych i analizach przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki. Studenci 
zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych 
zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i 
rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W09,  
K_U02, K_U03, K_U04,  
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W08, S1_W09,  
S1_U02, S1_U03, S1_U04,  
S1_K01 

Kartografia tematyczna 15        15 2 Test,  B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami map tematycznych oraz ogólnymi zasadami ich konstruowania, jak 
również ich wykorzystaniem 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów K_U02, K_U03, K_U04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U02, S1_U03, S1_U04 

Podstawy planowania 
przestrzennego 30   15     45 6 EP, prace 

zaliczeniowe B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu C 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z polityką rozwoju gmin, planowaniem przestrzennym traktowanym jako instrument 
realizacji planów rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się także z uwarunkowaniami prawno-instytucjonalnymi procesów 
planistycznych oraz systemami planowania przestrzennego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W12, K_W13,  
K_U09,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W12, S1_W13,  
S1_U09,  
S1_K07 

Przedmioty do wyboru:  
 
Ścieżka I  
Geografia człowieka: 
kierunki i metody 
badawcze w geografii 

60 75 30 45     210 16 

 
 
Test, zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe, 
prezentacje 

B 

 
 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 
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człowieka 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu analizy wskaźnikowej, metod ewaluacji, geografii usług, polityki i funkcji mieszkaniowej, 
warunków i jakości życia oraz percepcji przestrzeni. Uzupełnieniem jest kurs obejmujący analizę anglojęzycznej literatury w celu 
wzmocnienia umiejętności językowych uczestników w zakresie geografii człowieka.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W10, K_W14, K_W18 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W10, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K06 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
przekształcenia 
przestrzeni miejskiej 

30 45 30 60     165 16 

Zaliczenie 
pisemne, test, 
prezentacje, 
projekt 

13B 
3P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zagadnienia ewaluacji i analiz matematycznych stosowanych na potrzeby badania przestrzeni miejskiej, 
partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, a także prawnych uwarunkowań rozwoju miast. Uzupełnieniem jest anglojęzyczny 
kurs dotyczący aktualnych przemian przestrzeni miejskiej oraz przygotowanie projektu badawczego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W10, K_W13; K_W17,  
K_U01, K_U02,K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03; K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W07, S1_W10, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K04, S1_K06, S1_K07 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
socjologiczne i 
ekonomiczne podstawy 
turystyki 

35 45 30     80 190 16 

EP, T, zal. 
pisemne, 
prezentacje, 
prace 
zaliczeniowe 

12B 
4P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 
- ekonomia i finanse,  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie geografii turystycznej świata, uwarunkowań rozwoju turystyki, socjologii i psychologii turystyki 
oraz ekonomiki turystyki. Uzupełnieniem jest kurs pilotażu i przewodnictwa turystycznego. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W15, K_W18 
K_U01, K_U04, K_U11, K_U13 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  ścieżka I -345h, ścieżka II – 300h, ścieżka III – 325h  

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing terytorialny 15   15     30 3 EP B 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Tematyka zajęć obejmuje problematykę związaną z marketingiem terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego. Celem 
przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez j.s.t. oraz wyposażenie studentów w 
wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny wybranych działań marketingowych gminy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W14,  
K_U01,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W14,  
S1_U01,  
S1_K01 

Strategie w zarządzaniu 
rozwojem jednostek 
terytorialnych 

30        30 3 T, zaliczenie 
pisemne B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe  Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z rodzajami dokumentów strategicznych, ich znaczenie dla rozwoju jednostek terytorialnych, 
jak również z procesem tworzenia tych dokumentów.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W11, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U04,  
K_U06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W11, S1_W12,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04,S1_U06 
 

Współczesne trendy w 
geografii społeczno-
ekonomicznej II 

 15       15 2 Referat, prace 
pisemne B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zajęcia poruszają zagadnienia jakości życia, regionalizacji oraz przestrzeni kultury w geografii społeczno-ekonomicznej, Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W12, K_W14,  
 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W14,  
 
S1_K01 

Przedmioty do wyboru:  
 
Ścieżka I 
Geografia człowieka: 
Przestrzeń w geografii 
człowieka 

75  30 60     165 20 

EP, T, 
zaliczenie 
pisemne, prace 
zaliczeniowe, 
prezentacje 

B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki prawne 2ECTS 
- nauki o polityce i administracji 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu transportu i mobilności osób i towarów, przemian współczesnej przestrzeni publicznej oraz 
aspektów przestrzennych problemów społecznych. Uzupełnieniem jest kurs w zakresie podstaw prawa, w celu zapoznania 
uczestników z aktami prawnymi istotnymi z punktu widzenia organizacji funkcji mieszkaniowej, geografii ludności, planowania 
przestrzennego czy zarzadzaniu jednostkami samorządu terytorialnymi.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_W13, K_W17, K_W18, 
K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U13,  
K_K01, K_K02, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01, S1_K02, S1_K07 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
zróżnicowanie 
przestrzeni miejskiej 

45 45 30 90     210 20 

EP,T, projekt, 
zal. pisemne, 
prezentacja, 

prace 
zaliczeniowe 

B18 
2P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące ekonomiki miasta, roli innowacji i sektora kreatywnego w rozwoju miasta oraz zróżnicowań 
społecznych w przestrzeni miejskiej. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego oraz zajęcia dotyczące wybranych 
aspektów przemian przestrzeni Warszawy.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W10, K_W13; K_W17, K_W18  
K_U01, K_U02,K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,  
K_K01, K_K03; K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W07, S1_W10, S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K04, S1_K06, S1_K07 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
Kształtowanie i 
zarządzanie turystyką 

30 60 30 90     210 20 

EP,T, projekt, 
prace 

zaliczeniowe, 
prezentacje 

12B 
7P 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie zarządzania branżą turystyczną, polityki turystycznej w Unii Europejskiej, zagospodarowania 
turystycznego oraz znaczenia środowiska przyrodniczego w turystyce. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego w 
zakresie turystki oraz anglojęzyczny kurs dotyczący aktualnych problemów turystyki.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U01, K_U07, K_U10, K_U11,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11,  
S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11,  
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I -270h, ścieżka II – 315h, ścieżka III – 315h  
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 
kulturowego 

20   10     30 3 EP B 

- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
- nauki socjologiczne 

Treści programowe  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki oraz 
przyczyn degradacji zasobów przyrodniczych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej i ich konsekwencje dla turystyki. 
Podczas zajęć studenci zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W11, K_W14, K_W18 
 
 K_K01, K_K02, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W06, S1_W11,  
 
S1_K01, S1_K02, S1_K05 

Debaty społeczno-
ekonomiczne  15       15 1 

Prezentacja, 
praca 
zaliczeniowa 

P 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia debaty publicznej (m. in. systemie oksfordzkim) oraz 
sposobami formułowania określonego stanowiska, argumentacji stanowiska oraz rozwiązywania problemów w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W13,  
K_U04, K_U06, K_U09, K_U13,  
K_K01, K_K03,  K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W13,  
S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, S1_K07 

Przedmioty do wyboru:  
 

Ścieżka I 
15 15 30      60 4 

 
EP, zaliczenie 
pisemne, test 

 
B 

 
 
geografia społeczno-
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Geografia człowieka: 
Czas i przestrzeń w 
geografii człowieka 

ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu geografii czasu, roli przestrzeni w rozwoju zrównoważonym oraz historii myśli geograficznej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U04, K_U11,  
K_U13, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13,  
S1_K07 

Ścieżka II 
Studia miejskie: ład 
przestrzenny w mieście 

 15 30      45 4 Test, 
prezentacja B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni miejskiej, a także oceny krajobrazu 
miejskiego.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_W13, 
K_U01, K_U11, K_U13,  
K_K02, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W12, S1_W13,  
S1_U01, S1_U11, S1_U13,  
S1_K02, S1_K05 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
współczesna turystyka 

 15 30      45 4 Test, 
prezentacje B 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Ścieżka obejmuje zajęcia omawiające aktualne problemy i wyzwania turystki i branży turystycznej w Polsce i na świecie.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04, K_W12,  
K_U01, K_U11, K_U13,  
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W11, S1_W12,  
S1_U01, S1_U11, S1_U13,  
S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  ścieżka I -135h, ścieżka II – 120h, ścieżka III – 120h  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
ścieżka I -1125h,  
ścieżka II – 1125h,  
ścieżka III – 1090h  
 

5. Semestr dla specjalności: GEOGRAFIA ŚWIATA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03; S2_W04; S2_W11; S2_W14; 
S2_U13;  
S2_K01 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02; S2_W04; S2_W11;  
S2_U01; S2_U05;  
S2_K04; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja a rozwój 30        30 1 Zal, Ocena ciągła, 
analiza wypowiedzi 
pisemnych, test otwarty 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe  Tematyka wykładów dotyczy geografii globalizacji. Omówione są procesy globalne i ich konsekwencje dla rozwoju krajów i regionów. 
Spośród wielu zagadnień związanych z procesami rozwoju szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne, kulturowe, polityczne i 
gospodarcze. Przedstawiane zagadnienia ogólne są ilustrowane przykładami z różnych regionów świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W15; 
K_U06;  
K_K01; 

Symbol efektów S2_W01, S2_W15,  



37 
 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_U06,  
S2_K01 

Geografia cywilizacji 30        30 2 Egz, Ocena ciągła i 
końcowa. Egzamin 
pisemny testowy (60% 
punktów jako próg 
zaliczenia) lub egzamin 
ustny 

B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
 

Treści programowe  Podziały społeczno-ekonomiczne świata; geneza, ewolucja i zakres znaczeniowy najważniejszych nazw ‘światów świata'; zarys rozwoju i 
osiągnięć wybranych cywilizacji od czasów najdawniejszych do dziś; geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania procesów rozwoju 
i stagnacji cywilizacji w perspektywie historycznej i geograficznej; konsekwencje wielkich rewolucji gospodarczych/cywilizacyjnych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03;  
K_U03; K_U06;  
K_K02; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03,  
S2_U06,  
S2_K02 

Geografia regionalna 
obszarów 
międzyzwrotnikowych 

30   30     60 5 Wykład: egzamin ustny, 
ćwiczenia – ocena ciągła 
i końcowa, kolokwium 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Specyficzne cechy środowiska przyrodniczego obszarów międzyzwrotnikowych pod kątem gospodarowania na nich, zagadnienia 
ludnościowe. Konfrontacja podejść naukowych z upowszechnianym przez mass-media obrazem strefy międzyzwrotnikowej. 
Uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji 
człowiek-środowisko. Charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W12;  
K_U04; K_U08;  
K_K05; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04, 
S2_U04, S2_U08,  
S2_K05 
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Geografia regionalna 
obszarów 
umiarkowanych 

30   15     45 4 Wykład: egzamin ustny, 
ćwiczenia – ocena ciągła 
i końcowa, kolokwium 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Poznanie problematyki geografii regionalnej obszarów umiarkowanych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W12;  
K_U04; K_U08;  
K_K05; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04,  
S2_U04, S2_U08,  
S2_K05 

Zastosowanie metod 
statystycznych w 
geografii świata 

   30     30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru: wskaźnik Giniego , krzywa Lorenza, wskaźnik HPI, HDI, GDI i GEM, 
metoda standaryzacji, test chi-kwadrat, współczynnik zwartości socjoetnicznej, typologia, wskaźnik korelacji: Spearmana i Pearsona, Tau 
Kendalla, metoda bonitacji punktowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W10; 
K_U01; K_U01;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10, 
S2_U01, S2_U02,  
S2_K03 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 Prezentacja ustna B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i 
wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

K_W05; K_W07; K_W14; 
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
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studiów K_K07; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

90        90 6  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05,  
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 
Najciekawsze turystycznie miejsca na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT   

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geografia 
ekonomiczna a 
problemy globalne  
 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe  Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, rozwój 
przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na świecie, od teorii 
modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, społecznych, technologicznych, 
politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym. 

Symbol efektów uczenia K_W10, K_W15, K_W16, 
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się dla programu 
studiów 

K_U07, K_U08,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W10, S2_W16, 
S2_U07, S2_U08,  
S2_K06 

Globalizacja a 
środowisko 
przyrodnicze 

30   15     45 4 EP. B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest ukazanie i przedyskutowanie wzajemnych relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym, 
przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami globalizacji 
(antropopresja) a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami) w różnych strefach klimatycznych i w różnych typach 
środowiska. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04, K_W05,  
K_U04, K_U05,  
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W05,  
S2_U04, S2_U05,  
S2_K05 

Obszary wiejskie  30       30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i astrefowych oraz 
interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12,  
K_U04, K_U08,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W12,  
S2_U04, S2_U08,  
S2_K08 
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Obszary 
zurbanizowane 

 30       30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu przedstawienie charakterystyki współczesnych procesów zachodzących na obszarach miejskich oraz uwarunkowań 
zróżnicowania procesów urbanizacyjnych i sieci miejskiej w różnych krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Azji, Afryki i 
Europy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03,  
K_U03, K_U08,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W03,  
S2_U03, S2_U08,  
S2_K08 

Metody i techniki 
badań terenowych 

   15     15 2 Proj., ankieta P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz 
podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu 
badawczego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W09,  
K_U02,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W08, S2_W09,  
S2_U02,  
S2_K03 

Pracownia 
specjalnościowa I 

   15     15 2 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce prowadzenia badań jakościowych. Za pomocą 
podstaw teoretycznych i praktycznych ćwiczeń studenci zostaną skutecznie przygotowani do prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o 
metody jakościowe. Poznają najważniejsze nurty badań etnograficznych, podstawowe metody jakościowe stosowane w geografii społecznej oraz 
nauczą się realizować je w praktyce. Poznają również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie 
realizacji badań.  



43 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie finalizacji podlega konceptualizacja pracy. Do zaliczenia zajęć 
niezbędne jest napisanie jednego rozdziału pracy.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

90        90 6  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05,  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN  30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Konflikty lokalne i 
regionalne w Afryce, 
Azji i Oceanii 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe  Student powinien orientować się w zjawiskach i procesach, które wpływały życie i gospodarkę w różnych częściach Azji, Afryki i 
Oceanii. Znać genezę współczesnych państw na tych obszarach oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, które kształtowały i 
kształtują ich funkcjonowanie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
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specjalności S2_K02 

Konflikty lokalne i 
regionalne w Ameryce 
Łacińskiej 

30   15     45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i administracji 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką konfliktów lokalnych i regionalnych w Ameryce Łacińskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

Konflikty lokalne i 
regionalne w Europie i 
Ameryce Północnej 
 

 45       45 5 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe  Zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką wybranego konfliktu lokalnego lub regionalnego w Europie lub Ameryce 
Północnej. Rdzeń zajęć stanowi wyjazd terenowy w miejsce, gdzie uczestnicy mogą obserwować i badać wybrany konflikt lokalny lub 
regionalny in situ. Poza tym prowadzą badania nad obecną tam mniejszością polską. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W12, K_W13,  
K_U07, K_U08,  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W11, S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

Społeczne i 
demograficzne aspekty 
geografii świata 

30   15     45 3 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki socjologiczne 
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Treści programowe  Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych 
charakterystycznych dla współczesnego świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W12, K_W18,  
K_U06, K_U12,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_W12,  
S2_U06, S2_U12,  
S2_K06 

Obszary chronione na 
świecie 

30        30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie. 
Zagadnienia te obejmują zmiany w środowisku społeczno – gospodarczym świata (rozwój turystyki, wzrost znaczenia instytucji 
międzynarodowych, integrację regionalną) i ich znaczenie dla powstawania i zarządzania obszarami chronionymi. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W11,  
K_U04,  
K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W11,  
S2_U04,  
S2_K05 

Technologie 
komunikacyjne i 
informacyjne  

 30       30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w zakresie współczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych 
w badaniach geografii świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S2_W06, S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
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specjalności S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie dokonywana jest 
operacjonalizacja pracy i referowane są wstępne wnioski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 
Najciekawsze turystycznie miejsca na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i 
egzamin magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ekstremalne zjawiska 
przyrodnicze we 
współczesnym 
świecie 

30        30 3 EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony 
jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata 
dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U04,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W04,  
S2_U04,  
S2_K01 

Pracownia 
specjalnościowa II 

   15     15 2 PS P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem 
magistra. Przedmiot ma ich przygotować do tego wydarzenia oraz pokazać jak można odnaleźć się na rynku pracy lub 
skomercjalizować zdobytą wiedzę geograficzną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W12, K_W14,  
K_U01, K_U07, K_U09,  
K_K04, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie przedstawiane są ostateczne wyniki pracy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U10, K_U11, K_U13,  
K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W07, S2_W14,  
S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1245 

 
5. Semestr dla specjalności: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W01; S3_W02; S3_W04; S3_W05; S3_W06; S3_W08, S3_W11; S3_W14; 
S3_U13;  
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specjalności S3_K01 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04; S3_W06; S3_W08;  
S3_U01; S3_U05;  
S3_K03; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Gleba w krajobrazie  15       15 2 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Miejsce gleby w geosystemie krajobrazowym i jej rola jako komponentu wskaźnikowego, zarówno w warunkach naturalnych, jak i 
zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Interpretacja profilu glebowego jako wskaźnika stanu geosystemu z wykorzystaniem 
wyników analiz laboratoryjnych. Zasady systematyki i opisu gleb Polski i świata. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10. 
K_U01, K_U04, K_U05. 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W13, 
S3_U01, S3_U06, S3_U07 

Krajobrazowe 
jednostki przestrzenne 

 15       15 2 Prezentacja P nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Założenia różnych systemów klasyfikacji krajobrazu; typologia krajobrazu naturalnego i regionalizacja fizycznogeograficzna, metody 
delimitacji jednostek krajobrazowych. Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, 
wskaźników powiązań i in. Zasady delimitacji jednostek krajobrazowych pełniących funkcje utylitarne m.in. w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych, określania zasobowego i 
użytkowego potencjału środowiska, wyznaczania optymalnych kierunków zagospodarowania, waloryzacji krajobrazu i in. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05. 
K_K05, K_K06. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W07, S3_W10, S3_W11, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, 
S3_K04, S3_K05 

Metody badań rzeźby i 
podłoża 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Metody badawcze stosowane w geomorfologii i sedymentologii. Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod w interpretacji różnych 
typów rzeźby i procesów rzeźbotwórczych. Omówienie metod badań dynamiki procesów rzeźbotwórczych w różnych skalach 
czasowych. Związki i zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a dynamiką procesów rzeźbotwórczych. Omówienie 
podstawowych metod analiz osadów typowych dla różnych środowisk sedymentacyjnych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K03, K_K04. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K02, S3_K03. 

Rozpoznawanie 
zbiorowisk roślinnych 
z elementami 
bioindykacji 

15   15     30 3 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Metody opisu zbiorowisk roślinnych, uwarunkowania siedliskowe lub antropogeniczne występowania pojedynczych gatunków roślinnych 
oraz zbiorowisk roślinnych. Źródła kartograficzne opisujące zbiorowiska roślinne, metody kartowania i opisu zbiorowisk roślinnych. 
Przegląd najważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski, gatunki bioindykatory wybranych cech siedliska, stopnia i rodzaju antropopresji, 
przykłady praktycznego zastosowania informacji o siedlisku i o typie zbiorowisk. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U06, S3_U07, 

Teledetekcja i GIS w 
badaniach krajobrazu 

30   30     60 4 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe podstawowa wiedza z zakresu danych przestrzennych oraz analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych i jej znaczenia w 
badaniach środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem elementów technik teledetekcyjnych. Wykształcenie praktycznych i 
metodycznych umiejętności z zakresu wykorzystania GIS do opisu i analizy przestrzennej zjawisk i procesów geomorfologicznych, 
klimatycznych, hydrologicznych i geoekologicznych, jak również zaznajomienie z zasadami i metodami realizacji projektów 
geoinformatycznych i metodami analizy danych o charakterze czasoprzestrzennym. Połączenie praktycznego posługiwania się wiedzą 
teoretyczną z umiejętnością pozyskiwania tematycznych danych przestrzennych, ich integracji, analizy w wymaganym zakresie 
tematycznym i prezentacji wyników poprzez stosowanie profesjonalnego oprogramowania i zaawansowanego technologicznie sprzętu 
komputerowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W19, 
K_U02, K_U03, K_U13. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14. 
S3_U02, S3_U03, S3_U13. 
S3_K01. 

Pozyskiwanie i analiza 
danych 

15   15     30 3 Proj. P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Pozyskiwanie danych charakteryzujących ilościowo lub jakościowo poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz sposoby 
oceny i analizy tych danych. Zajęcia służą wykształceniu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie: planowania prostych 
eksperymentów i badań terenowych, odczytywania związków między wykształceniem osadów a warunkami sedymentacji, tempem 
akumulacji/erozji, oceny dynamiki procesów środowiskowych na podstawie danych pośrednich (multi proxy), wykorzystania w badaniach 
środowiska przyrodniczego źródeł archeologicznych, historycznych, kartograficznych i teledetekcyjnych oraz możliwości badawczych i 
interpretacyjnych wynikających ze szczegółowych analiz teksturalnych, strukturalnych i geochemicznych osadów. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01, S3_K05. 

Laboratoryjne metody 
badań 

   15     15 1 T P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Źródła danych oraz ocena ich wartości, projektowanie prac terenowych, wybór czasu i częstotliwości próbkowania, zasady sporządzania 
raptularzy i pobierania próbek, analizę danych terenowych i laboratoryjnych, sposoby wyrażania stężeń substancji, użyteczność i 
ograniczenia statystycznej analizy danych terenowych, zasady weryfikacji danych i zagadnienia związane z ich dokładnością, kwestie 
związane z porównywalnością i normalizacją stosowanych metod badawczych oraz z archiwizacją danych i prezentacją wyników badań. 
Przegląd metod klasycznej analizy chemicznej i metod instrumentalnych, zasady kalibracji instrumentów pomiarowych, użyteczność 
metod instrumentalnych w analizie próbek środowiskowych, zakres i dokładność metod instrumentalnych. Studenci wykonują badania i 
opracowują wyniki oznaczeń wybranymi metodami instrumentalnymi. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11. 
K_K03, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, S3_U10, S3_U11. 
S3_K02, S3_K07. 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe tematyka i przykłady zrealizowanych dotychczas prac magisterskich. Wyboru tematu własnej pracy. Przygotowanie, przedstawiają i 
poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu). Jest to pierwszy etap cyklu 
seminariów obejmującego 4 semestry. Na tym etapie powinno nastąpić zarysowanie i sformułowanie problemu badawczego, który 
będzie rozwiązywany w ramach pracy magisterskiej, powinna również zostać przeanalizowana literatura przedmiotu, postawiona teza, 
przygotowana propozycja planu pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

30        30 4  B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w 
zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Antropogeniczne 
przekształcenia 
krajobrazu 

 15       15 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz. Czynniki i skutki przemian najbardziej trwałych, 
abiotycznych komponentów krajobrazu w ujęciu historycznym i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. 
Katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych, omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw 
funkcjonowania krajobrazów w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, roli tych przekształceń w powstaniu krajobrazu 
kulturowego wybranych regionów. Ewolucja krajobrazu, procesy przebiegające pod wpływem konkretnych dziedzin gospodarki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U04, K_U05. 
K_K05, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07. 
S3_K05, S3_K07. 

Badania terenowe w 
geoekologii i 
geomorfologii 

       60 60 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Prezentacja terenowych metod badawczych stosowanych w geoekologii i w geomorfologii: wprowadzenie i teoretyczne przygotowanie 
do prac w terenie, przedstawienie i zastosowanie metod badawczych podczas zajęć terenowych (m.in. kartowanie geomorfologiczne i 
krajobrazowe), prezentacja sposobów interpretacji zebranych w terenie materiałów w celu wykonania opracowania.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03. 

Funkcjonowanie 
krajobrazu I (aspekt 
abiotyczny) 

30        30 2 EU P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie funkcjonowania środowiska abiotycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów geomorfologicznych, dynamiki 
procesów fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, litoralnych, stokowych i peryglacjalnych, zapisu procesów geomorfologicznych w 
rzeźbie i osadach. Przebieg, dynamika i uwarunkowania procesów wietrzenia oraz różnego typu erozji, transportu i depozycji; cechy 
osadów; typy rzeźby. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K03, K_K04. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K02, S3_K03. 

Funkcjonowanie 
krajobrazu II (aspekt 
ekologiczny) 

15   15     30 3 EP P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Różne aspekty funkcjonowania krajobrazu, przedstawienie krajobrazu, jako tworu dynamicznego, przekształcanego przez człowieka i 
podlegającego zmianom o charakterze cyklicznym i rozwojowym, zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań 
funkcjonowania krajobrazu. Zagadnienia związane m.in. ze zmiennością krajobrazu, jego stabilnością, ewolucją oraz przekształceniami 
antropogenicznymi. Omawiane są również wybrane wskaźniki oraz metody badania funkcjonowania krajobrazu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U06, S3_U07, 

Geochemia krajobrazu 15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Omówienie prawidłowości migracji pierwiastków chemicznych w różnych krajobrazach Ziemi - skład chemiczny „sfer” Ziemi, bariery 
krajobrazowo-geochemiczne. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych typów krajobrazów geochemicznych Polski i świata.  
Określenie chemiczno-mineralogicznych cech skał i zwietrzelin oraz substancji organicznej, chemizm wód opadowych, 
powierzchniowych i podziemnych. Metody opracowań wyników badań wód, skał i roślin. Interpretacja i prezentacja uzyskanych 
wyników analiz laboratoryjnych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W10, K_W19, 
K_U02, K_U03, K_U13. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14. 
S3_U02, S3_U03, S3_U13. 
S3_K01. 

Krajobrazy Polski i ich 
wykorzystanie 

 15       2 2 T P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją, zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków 
między komponentami przyrodniczymi w klasach krajobrazu i gospodarką człowieka, przyrodniczych podstaw wykorzystania 
krajobrazu Polski, map krajobrazowych Polski i ginących krajobrazów Polski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W06, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01, S3_K05. 

Projekty badawcze I    30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie projektów badawczych prowadzonych przez geomorfologów różnych specjalności. Uwarunkowania wpływające na 
ograniczenia w realizacji projektów badawczych związane z wpływem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ale 
również z ograniczeniami, z którymi geomorfolog spotyka się w bezpośredniej realizacji projektu. Zasady współpracy geomorfologów z 
przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, z wiedzy których korzysta się przy realizacji projektów dotyczących form i procesów 
rzeźbotwórczych 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W19. 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11. 
K_K03, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U09, S3_U10, S3_U11. 
S3_K02, S3_K07. 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Opracowanie ramowego harmonogramu wykonania pracy magisterskiej. Zapoznanie się z literaturą poświęconą rozwiązywaniu 
problemu naukowego, wybranego jako temat pracy magisterskiej. Wybór terenowych i laboratoryjnych metod badawczych. 
Przygotowanie, zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję wybranego problemu badawczego i metod jego rozwiązania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W19,. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

30        30 3  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

30        30 3  B  
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Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- nauki o Ziemi i środowisku 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Bioróżnorodność i jej 
ochrona  

30        30 3 T + Praca 
semestralna 

P nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Zagadnienia dotyczące bioróżnorodności oraz potrzeb i zasad jej ochrony (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody i 
instrumenty ochrony) na obszarze Polski, z odniesieniami do innych części świata. Związki bioróżnorodności z czynnikami 
przyrodniczymi i poza przyrodniczymi. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W11. 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05. 
K_K06, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07. 
S3_U01, S3_U02, S3_U06, S3_U07. 
S3_K04, S3_K05. 

Ewolucja krajobrazu 
naturalnego Polski 

30        30 2 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Omówienie paleogeografii i stratygrafii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu po 
czasy współczesne. Czynniki i procesy, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich 
zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, 
jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych 
zbiorowisk roślinnych. Omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także interdyscyplinarnych metod 
badań czwartorzędowej ewolucji środowiska. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05. 
K_U01. 
K_K01, K_K05. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05. 
S3_U01. 
S3_K01, S3_K05. 

Georóżnorodność i 
geozagrożenia 

30   15     45 5 Proj. B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe Omówienie różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi, poznanie przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych 
geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wybrane aspekty 
zróżnicowania środowiska abiotycznego, dziedzictwo geologiczne i jego znaczenie dla społeczeństwa, zmiany w litosferze i rzeźbie 
terenu wynikające z naturalnych zagrożeń i antropogenicznych, główne przejawy geozagrożeń i rola człowieka w intensyfikacji 
geozagrożeń. Rozpoznawanie i monitorowanie wybranych geozagrożeń, podstawy sporządzania dokumentacji terenowej, z 
wykorzystaniem materiałów kartograficznych, teledetekcyjnych i NMT. Prezentacja projektów wchodzące w skład programu badań 
geozagrożeń w Polsce. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U10. 
K_K05, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07, S3_U08 
S3_K04, S3_K05, S3_K07. 

Modelowanie procesów 
geomorfologicznych 

15   15     30 3 Praca semestralna B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywanye w badaniach 
geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, 
omawiane są modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne). Studenci korzystają z 
numerycznego zapisu wyników badań terenowych (prowadzonych metodami geodezyjnymi i teledetekcyjnymi), a w ich przetwarzaniu 
wykorzystują zasoby cyfrowych baz danych oraz wybrane metody geostatystyki i analizy GIS. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03. 
K_K01. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W05, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03. 
S3_K01. 

Monitoring środowiska    15     15 2 Praca semestralna P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, metody monitoringu środowiska, podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu 
środowiska, praktyczne aspekty monitoringu środowiska. Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wykorzystanie metod 
wskaźnikowych oceny jakości środowiska przyrodniczego, podstawowych technik pomiaru jakości wybranych elementów. Interpretacja danych w 
odniesieniu do obowiązujących norm, sporządzanie ocen i raportów. Część zajęć realizowana jest w terenie. Studenci prowadzą pomiary i 
obserwacje na terenie wybranego rezerwatu przyrody w Warszawie. 
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Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11, K_W19,. 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05, S3_K08. 

Projekty badawcze II    30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe Wdrożenie i przygotowanie studentów do udziału w zespołowych pracach badawczych z zakresu geoekologii i dziedzin pokrewnych. 
Po wspólnej analizie wybranych zrealizowanych projektów uczestnicy zajęć formułują własny problem badawczy, dyskutują 
możliwości jego realizacji (czasowe, sprzętowo-materiałowe, finansowe itp.), proponują metody realizacji zadania i ustalają 
harmonogram prac. Główną częścią zajęć jest realizacja wspólnego projektu (badania terenowe i prace kameralne). Efektem 
końcowym jest dyskusja wyników, przygotowanie raportu, posteru i ewentualnej publikacji. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W01, K_W16, K_W19,  
K_U01, K_U02, K_U10. 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W14, S3_W15, S3_W16. 
S3_U01, S3_U02, S3_U05. 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K07. 

Wartościowanie 
krajobrazu 

   15     15 2 Praca semestralna B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod wartościowania krajobrazu służących określeniu 
przydatności dla gospodarki człowieka i zarządzania środowiskiem, w tym m.in. koncepcji potencjału zasobowego i użytkowego oraz 
usług ekosystemowych (ecosystem services) w różnych typach krajobrazów (miejskich, wiejskich, leśnych). Podczas ćwiczeń (w tym 
warsztatów terenowych) studenci stosują w praktyce omówione metody w odniesieniu do obszaru wiejskiego, leśnego i miejskiego.  

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12. 
K_K01, K_K05, K_K06, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U06, S3_U07, S3_U10, S3_U11, S3_U12. 
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specjalności S3_K01, S3_K04, S3_K05, S3_K07. 

Seminarium magisterskie 
III 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Podczas seminarium studenci opracowują szczegółowy harmonogram wykonywania pracy magisterskiej. Porządkują i opracowują 
zebrane materiały (w tym ewentualne dane terenowe). Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję referat o zebranym 
materiale i sposobie jego wykorzystania do rozwiązania badanego problemu. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty i do wyboru 
specjalnościowe 

30        30 2  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Przedmioty i do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Badania krajobrazowe w 
Polsce i na świecie 

 15       15 1 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Przedstawienie rozwoju idei i metodologii zintegrowanych badań nad środowiskiem prowadzonych w Polsce i na świecie, z 
uwypukleniem roli Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu i innych organizacji skupiających zwolenników zintegrowanych 
badań nad środowiskiem przyrodniczym, w Polsce (tradycja i specyfika badań, przewodnie ośrodki) oraz na Uniwersytecie 
Warszawskim (kierunki badań, wkład Profesora J. Kondrackiego, główne publikacje). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, , K_W06, K_W11, K_W13, K_W19. 
K_U01, K_U07, K_U09, K_U12. 
K_K01, K_K05, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, S3_W14. 
S3_U01, S3_U04, S3_U10, S3_U12. 
S3_K01, S3_K04, S3_K07. 

Krajobraz w planowaniu 
przestrzennym 

 15       15 1 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, 
realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu 
człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania. Realizowany w ramach przedmiotu 
program, uwzględniający indywidualną aktywność studentów, umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania 
wymaganych przepisami ocen i waloryzacji krajobrazu oraz określania zasad i warunków ochrony. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W06, K_W11, K_W12. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09. 
K_K03, K_K06, K_K08. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W08. 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, S3_U10. 
S3_K02, S3_K04, S3_K08. 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 3 E B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Podczas seminarium studenci kontynuują rozwiązywanie podstawowego problemu badawczego pracy magisterskiej. Przygotowują 
ostateczny plan pracy (spis treści) i kolejne jej fragmenty, łącznie z zarysem gotowej pracy. Przedstawiają i poddają pod dyskusję 
referat na temat rozwiązania problemu badawczego pracy.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W05, K_W07, K_W19. 
K_U01, K_U10, K_U11. 
K_K01, K_K03. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W10, S3_W14, S3_W15. 
S3_U01, S3_U05, S3_U11. 
S3_K01, S3_K02. 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

45        45 3  B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W04, S3_W06, S3_W09. S3_14 
S3_U06, S3_U113, 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1140 
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5. Semestr dla specjalności: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione zostaną 
założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05; S4_W06; S4_W08; S4_W13; 
S4_U12;  
S4_K01, S4_K04, S4_K05 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 Z  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. Militarne 
znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05; S4_W06; S4_W12; S4_W16;  
S4_U05; S4_U08;  
S4_K04; S4_K05; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS w hydrologii i 
klimatologii 

15    30    45 4 T + Proj P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów 
Informacji Geograficznej (GIS) w analizach przestrzennych w zakresie geografii fizycznej. Zapoznanie z funkcjonalnością GIS jako 
narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych między poszczególnymi komponentami środowiska 
przyrodniczego. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i 
rastrowych), ich integrację, wytwarzanie, pozyskiwanie i edycję danych. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z zakresu 
klimatologii i hydrologii.. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W03 
S4_U02 
S4_K02 

Hydrologia 
dynamiczna 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zapoznanie z podstawowymi metodami opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni; w szczególności z metodami opisu 
podsystemów szaty roślinnej oraz strefy aeracji, a także transformacji opadu w odpływ. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W08, K_W10 K_W19, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K01, K_K07, K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05 
S4_U09, S4_U03 
S4_K03, S4_K09, 

Klimatologia fizyczna 30   15     45 3 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Podstawy fizyczne kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze - ich 
uwarunkowania, prawidłowości w ich przebiegu, skutki oraz wzajemne powiązania. Klimat jako efekt działania systemu klimatycznego. 
Wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. Wielkość i prawdopodobne przyczyny zmian i wahań klimatu 
w różnych skalach czasowych i przestrzennych.  . 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10 
K_U01, K_U04 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06, S4_W07,  
S4_U05, S4_U06 
S4_K04 

Metody badań i 
opracowań 
hydrologicznych I 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych 
punktowych, gridowych i obszarowych, z wykorzystaniem podstawowych technik GIS, a także arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Celem 
zajęć jest przygotowanie do: stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii; wykonywania opracowań hydrologicznych i 
interpretacji wyników; wykorzystania danych punktowych, gridowych i obszarowych w opracowaniach hydrologicznych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W10 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W10 
S4_U08 
S4_K05, S4_K06,  

Metody badań i 
opracowań 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
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klimatologicznych I 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Metody pozyskiwania i opracowywania danych meteorologicznych. Omówienie zasad opracowywania podstawowych elementów i 
zjawisk meteorologicznych. Zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł danych meteorologicznych, metod oceny ich 
jednorodności oraz zasad opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W09, K_W10; 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W10, S4_W11 
S4_U06, S4_U02, S4_U10 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 PR B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe metody pracy naukowej; 
przeglądy literatury; strukturę pracy magisterskiej; organizację własnej pracy naukowej; recenzowanie innych prac. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

   30     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 
 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

  



73 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Hydrometria 15        15 2 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem 
danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników 
pomiarów i ich zastosowania w praktyce.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W10 K_W19, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W05, S4_W06 
S4_U01, S4_U12 
S4_K03 

Metody badań i 
opracowań 
klimatologicznych II 

15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Wybrane metody badań klimatu – jego zmienności czasowej i przestrzennej: terminologia, jakość danych, jednorodność szeregów 
obserwacyjnych. Współzależność zmiennych meteorologicznych (analiza regresji liniowej i nieliniowej). Testowanie hipotez. Delimitacja 
anomalii i zjawisk ekstremalnych. Charakterystyki kompleksowe klimatu. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W11 
S4_U09 
S4_K07 

Metody badań 
i opracowań 
hydrologicznych II 

15   30     45 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Charakterystyki hydrologiczne wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W09, K_W10 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W09, S4_W10 
S4_U08 
S4_K11 

Praktyki z zakresu 
hydrologii 

       40 40 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrometrii i limnologii; nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami i praktykami 
m.in. z zakresu hydrologii, ochrony środowiska. Wykonywanie pomiarów terenowych i opracowań, udział w seminarium Zakładu 
Hydrologii  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W15 
S4_U01 
S4_K10, S4_K11 

Praktyki z zakresu 
klimatologii 

       40 40 4 Proj. P nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Przygotowanie do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii opartych głównie na danych 
zebranych w terenie. Udoskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach 
meteorologicznych) i topoklimatycznych (na stacjach terenowych) oraz umiejętności interpretacji uzyskanych wyników.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W15 
S4_U01 
S4_K11 

Topoklimatologia 15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Teoretyczne podstawy zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz sposoby wykorzystania badań topoklimatycznych.. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W16 
S4_U01, S4_U10 
S4_K10 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 PR B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Pozyskanie materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji prac magisterskich. Zasady doboru metod badawczych w zależności od 
dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania, krytyczne podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskiwanych wstępnych 
wyników analiz. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12 
S4_K12 
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Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   15     30 3 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Agroklimatologia 15        15  1 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  zapoznanie z wpływem klimatu i pogody na rośliny uprawne, możliwościami melioracji klimatu w skali lokalnej, najważniejszymi cechami 
agroklimatu Polski oraz współczesnymi nurtami badawczymi w agroklimatologii. Ocena klimatu Polski na potrzeby rolnictwa; bonitacja 
warunków agroklimatycznych; zależność plonów ważniejszych roślin uprawnych w Polsce od warunków pogodowych; wpływ pogody na 
prace polowe, na pożądany rodzaj zabiegów agrotechnicznych oraz ich skuteczność; prognozy wpływu zmian klimatu na rolnictwo w 
Polsce.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K05, K_K07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  
S4_U01, S4_U10 
S4_K01 

Gospodarka wodna 20   20     40 4 EP + Proj. P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Podstawowe problemy gospodarki wodnej w Polsce i jej relacje z ochroną środowiska. Położono nacisk na szacowanie zasobów 
dyspozycyjnych wód, zestawianie bilansu wodno-gospodarczego w zlewni oraz ocenę jakości wód. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04 
S4_U03 
S4_K01, S4_K09 

Klimatologia 
synoptyczna 

15   30     45 4 EP B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zasady działania światowej sieci meteorologicznej; źródła danych wykorzystywanych do prognoz pogody; zasady szyfrowania danych 
meteorologicznych przy użyciu różnych kluczy; zasady konstrukcji map synoptycznych i diagramów termodynamicznych oraz ich analizy; 
interpretacja wpływu sytuacji synoptycznej na pogodę w danym miejscu na ziemi; wykorzystanie danych satelitarnych i radarowych w 
prognozowaniu pogody. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, 
K_U01,K_U02, K_U03, K_U04,  
K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W06, S4_W07 
S4_U06, S4_U09 
S4_K05 

Metody badań i 
opracowań 
klimatologicznych III 

15   15     30 3 T B nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Rozwinięcie tematyki poruszanej w ramach przedmiotu Metody badań i opracowań klimatologicznych II. Poznanie i nabycie umiejętności 
poprawnego zastosowania zaawansowanych metod statystycznych w opracowaniach z zakresu meteorologii i klimatologii. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W11 
S4_U09 
S4_K07 

Modelowanie 
hydrologiczne 

15    30    45 5 EP P nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Podstawy teorii systemów, relacje między systemem a jego modelem, klasyfikacja modeli matematycznych, etapy tworzenia modelu 
matematycznego oraz zastosowania modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Przykłady zastosowania 
metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego wykorzystania modeli 
integralnych i modeli procesów hydrologicznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W05, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W12 
S4_U01, S4_U09 
S4_K08 

Ochrona atmosfery 30        30 3 EP P - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących powodów zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
człowieka i środowisko oraz sposobów walki o dobre warunki aerosanitarne.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K01, K_K05, K_K07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W14 
S4_U10, S4_U09 
S4_K01 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 PR B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. Jest kontynuacją seminarium I-II. Omawianie ogólnych zasad pisania prac 
naukowych. Studenci prezentują i dyskutują kolejnych części pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   30     45 4 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 325 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Oceny oddziaływania 
zmian klimatu 

15   15     30 2 T B - nauki o Ziemi i środowisku 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Diagnoza współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości, ocena skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i 
społeczeństwo. Omówienie zmian i zmienności klimatu, wrażliwości (stabilności) środowiska, adaptacji, mityzacji; współczesnych zmian 
klimatu; ocena oczekiwanych zmian klimatu globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu Europy i Polski; ocena wpływu zmian 
klimatu na środowisko przyrodnicze oraz społeczeństwo i gospodarkę 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W12, K_W19 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W13, S4_W14 
S4_U10 
S4_K09 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 4 PR B nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej. Omawianie ogólnych 
zasad pisania prac naukowych (kontynuacja seminarium I-III) – kompozycja pracy, rodzaje materiałów źródłowych, sposoby cytowania 
literatury w tekście pracy, ogólne zasady edytorskie, metody graficzne. Dobór poprawnych metod analizy materiału źródłowego, 
dotyczących różnych aspektów badań z zakresu meteorologii i klimatologii. Przygotowanie, prezentacja przez studentów kolejnych 
części pracy. Weryfikacja głównych tez opracowania. Synteza uzyskanych wyników. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S4_U12, S4_U13 
S4_K12 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

30        30 2 Proj. B nauki o Ziemi i środowisku 
 

Treści programowe  Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W05; K_W11; K_W12; 
K_U01, K_U04,  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W04, S4_W05, S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1185 

5. Semestr dla specjalności: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze w 
geografii 

 30       30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W11; K_W12; K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01; S5_W05; S5_W12; S5_W13; 
S5_U01;  
S5_K01 
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Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 T  B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W11; K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02; S5_W04; S5_W11; S5_W12;  
S5_U01; S5_U04;  
S5_K01; 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Grafika mapy  15   30     45 4 T, Proj P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Podstawy teorii barwy w odniesieniu do kartografii. Zasady konstrukcji systemów znaków i legend. Wykorzystanie zmiennych 
graficznych do porządkowania treści mapy. Podstawy typografii w zakresie dotyczącym kartografii i zasady rozmieszczania napisów na 
mapach. Reguły rysunku kartograficznego w odniesieniu do map papierowych i ekranowych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W14,  
K_U03, K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W16,  
S5_U03, S5_U14,  
S5_K04 
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Systemy Informacji 
Geograficznej 

30   30     60 5 Proj, EP B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej. Modele i struktura danych. Formaty wektorowe, rastrowe. Metadane. 
Wprowadzenie do baz danych. Jakość danych geograficznych. Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych. Systemy 
odniesień przestrzennych. Numeryczne modele terenu. Charakterystyka wybranych systemów informacji geograficznej. GNSS/GPS i 
WebGIS. Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09,  
K_U02,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W09, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

Teledetekcja 45   45   30  120 11 Proj, EP, Inne 
(prace ćwiczeniowe) 

B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej: współczesne oraz planowane misje satelitarne do obserwacji Ziemi, charakterystyka 
satelitów, sensorów służących do pozyskiwania danych teledetekcyjnych, rejestrowanych przez nie materiałów oraz metod zbierania 
tych danych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów: wizualizacja danych rastrowych, korekcja, operacje algebraiczne, filtrowanie, łączenie 
danych, podstawy klasyfikacji danych, analiza zmian. Skaning laserowy: pozyskiwanie i przetwarzanie danych ze skaningu laserowego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06; K_W08, K_W09,  
K_U02,  
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W09, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

Elementy 
programowania 

15   30     45 3 T, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Podstawy programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Podstawy tworzenia programów oraz ich aplikacji w 
środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Podstawowe pojęcia oraz korzyści płynące z tworzenia własnych rozwiązań 
programistycznych. Funkcje, klasy i obiekty języka Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym w 
najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W10,  
S5_U01,  
S5_K01 

Seminarium 
magisterskie I 

  15      15 1 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Najważniejsze kierunki badawcze współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji - omówienie i dyskusja na podstawie literatury 
polskiej oraz anglojęzycznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

45        45 3  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Programowanie i 
modelowanie danych 
przestrzennych  

40   45   20  105 10 T, EP P - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne i 
praktyczne  elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku GIS 
(Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji obrazów 
rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, KW_09, K_W10,  
K_U02,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W06, S5_W10, S5_W15,  
S5_U02,  
S5_K02 

Kartoznawstwo ogólne 20   15     35 3 EU, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Ogólna wiedza o mapach i atlasach ogólnogeograficznych w ujęciu historyczno-metodycznym, zapoznanie z wybranymi dziełami 
kartografii polskiej i światowej, przegląd polskiego dorobku kartografii topograficznej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, 
K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,  
S5_U07,  
S5_K04 

Podstawy geodezji  
i kartografii 
matematycznej  

30   15   15  60 4 EP, Proj B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
 

Geodezyjne układy odniesienia; systemy wysokości i poziomy odniesienia; Geodezyjne osnowy pomiarowe. Metody i techniki 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Charakterystyka globalnego 
systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji. Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego; teoria zniekształceń 
odwzorowawczych; klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych. Odwzorowania polskich map topograficznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

K_W08, KW_09, K_W14,  
K_U01,  
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studiów K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12, S5_W14,  
S5_U01,  
S5_K03 

Redakcja map 
ogólnogeograficznych 
i tematycznych I  

30   20   10  60 6 EU, Proj, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
 

Klasyfikacja metod prezentacji kartograficznej wg prof. Lecha Ratajskiego (rozszerzona). Zmienne graficzne. Poziomy pomiarowe. 
Zasady redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Projektowanie 
znaków kartograficznych, konstrukcja legendy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09,  
K_U02, K_U08,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03,  
S5_U02, S5_U08,  
S5_K01 

Terenowe 
zastosowanie geodezji 
i teledetekcji w 
badaniach środowiska  

       24 24 2 Proj P - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  Terenowe metody rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem 
m.in. aparatu cyfrowego z pułapu naziemnego, interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W09,  
K_U10,  
K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K03 
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Seminarium 
magisterskie II 

  15      15 2 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zasady przygotowania metodyki prac badawczych. Najważniejsze elementy procedury badawczej: pozyskanie danych, dobór 
algorytmów badawczych, ocena jakości i dokładności danych oraz procedury weryfikacji uzyskanych wyników. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

15        15 1  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Redakcja map 
ogólnogeograficznych 
i tematycznych II  

30   20   10  60 5 EU, Proj, Inne 
(prace ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Mapy tematyczne – klasyfikacja, rys historyczny. Współczesne analogowe i cyfrowe mapy tematyczne. Zastosowanie metod 
prezentacji kartograficznej na mapach tematycznych. Poprawne i niepoprawne przykłady wizualizacji danych przestrzennych. Ocena 
czytelności i efektywności mapy. Empiryczne badania użyteczności map. Interpretacja map. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W09, K_W12,  
K_U03, K_U06,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S5_W11, S5_W15,  
S5_U06, S5_U14,  
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specjalności S5_K02 

Kartografia w mediach  15   15     30 3 Proj, Inne (prace 
ćwiczeniowe) 

P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Historia rozwoju inforgrafiki w przekazie informacji. Zasady opracowywania infografik prasowych (map, rysunków, schematów oraz 
wykresów i diagramów obrazujących informacje liczbowe). Typy infografik w papierowych i elektronicznych edycjach gazet. Cechy 
dobrej i złej grafiki prasowej, poprawianie i uczytelnianie błędnie opracowanych infografik. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, K_W12, K_W14,  
K_U09,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W11, S5_W16,  
S5_U09, S5_U14,  
S5_K04 

Metody i techniki 
naziemnych badań 
teledetekcyjnych  

15   15     30 3 EU, Proj P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne i 
praktyczne elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku GIS 
(Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji obrazów 
rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W08, KW_09, K_W10,  
K_U10,  
K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W10, S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K02 

Fizyczne podstawy 
teledetekcji 

15   15     30 2 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  Promieniowanie elektromagnetyczne i jego propagacja w atmosferze. Zasady działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych. 
Satelitarne systemy pomiarowe, rodzaje orbit, tryby skanowania powierzchni ziemi. Wprowadzenie do teledetekcji środowiskowej. 
Teledetekcja pasywna i aktywna. Wyznaczanie temperatury powierzchni oceanów. Wykorzystanie radaru do pomiarów poziomu 
oceanów (projekt Topex/Posejdon). Omówienie pierwszego radaru meteorologicznego na orbicie. Wykorzystanie systemu GPS do 
pomiarów zawartości pary wodnej w atmosferze. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01,  
K_U07,  
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,  
S5_U07,  
S5_K04 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Opracowanie wyników badań naukowych. Prezentacja wstępnych wyników pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe  

15   60      7  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01, K_K06 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

60        60 4  B  

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej i egzamin 
magisterski 

         20 EU B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Seminarium 
magisterskie IV 

   30     30 4 E, Inne (referat) B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Analiza i dyskusja uzyskanych wyników badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Prezentacja wyników i ocena prac i badań 
zbliżonych do tematu pracy magisterskiej. Formalna strona redagowania tekstu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01 

Przedmioty do wyboru 
specjalnościowe 

15   30      4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W14,  
K_U01, K_U07,  
K_K01, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1199 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– KT – kurs terenowy 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk społecznych: 
 
 
 

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, 
- ekonomia i finanse,  
- nauki o polityce i administracji, 

53% 
 
  0,5% 
  1% 
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dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: 

- nauki prawne 
- nauki socjologiczne 
 
- nauki o Ziemi i środowisku, 

  0,5% 
  2% 
 
43% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów Studia stacjonarne drugiego 

stopnia 
Kod ISCED 0319 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 – 55 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

61 – 64 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS)  5 ECTS 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

85 - 110 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa)  BLOK  PEDAGOGICZNY 
Na kierunku  GEOGRAFIA 
Poziom kształcenia drugiego stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma stacjonarne 
Rok studiów pierwszy  
Semestr drugi 
  

Nazwa przedmiotu 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji efektów 
przypisanych do przedmiotu W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia III etapu 
edukacyjnego 

 30       30 2 kolokwium  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Program konwersatorium obejmuje omówienie koncepcji psychologicznych związanych: teoriami osobowości, 
temperamentem, charakterem, inteligencją oraz nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wynikających z 
sekt, subkultur, stresu, uzależnień. Zajęcia wspierają rozwój przyszłego nauczyciela poprzez zwiększanie 
pewności siebie i rozumienie mowy niewerbalnej. 

Pedagogika III etapu 
edukacyjnego 

 30       30 2 sprawdzian pisemny. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Pogłębienie treści z zakresu teorii pedagogiki i edukacji, obejmujące zagadnienia takie jak: zmiany biologiczne 
(okres dojrzewania) i ich wpływ na edukację, komunikacja i jej skuteczność w kontaktach z uczniami i rodzicami, 
przemoc w szkole, nauczyciel – zawód czy misja?  

Dydaktyka geografii  30        30 2 T (pytania otwarte) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładów jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli, do nauczania przedmiotu Geografia na III 
etapie edukacji. Przedstawione będą podstawowe koncepcje dydaktyczne i założenia programowe realizacji tego 
przedmiotu. Główny nacisk zostanie położony na kształcenie umiejętności tworzenia warsztatu pracy nauczyciela 
geografii. 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 13 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 180 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie)  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

Dydaktyka geografii  
   30     30 2 Ocena końcowa: średnia arytmetyczna  

z oceny aktywności oraz oceny z 
wykonanych ćwiczeń. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawą programową Geografii na III etapie edukacyjnym oraz z wybranymi programami 
nauczania, kryteriami wyboru programów i podręczników do geografii, przygotowanie do opracowania rozkładu 
materiału nauczania, planu wynikowego, kryteriów wymagań,  poznanie taksonomii celów nauczania Geografii oraz 
zasad, metod, form i strategii nauczania, dobieranie właściwych środków dydaktycznych do zakładanych celów i 
treści nauczania. 

Praktyki pedagogiczne na III etapie 
edukacyjnym (G) 

   60     30 2 Oceniana jest aktywność podczas 
zajęć. Portfolio (niezbędne jest 
wykonanie wszystkich prac na ocenę 
co najmniej dostateczną) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w bloku pedagogicznym przygotowującym do 
wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej. Celem przedmiotu jest wyposażenie 
studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się 
geografii oraz do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach edukacji geograficznej i przyrodniczej. 
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Załącznik nr 47 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki o Ziemi i środowisku 100 nauki o Ziemi i środowisku 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza  
 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie 
geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, 
geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż 

P7S_WG 

K_W02 

zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów 
zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i 
narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy 
danych 

P7S_WG 

K_W03 
zna szczegółową budowę anatomiczną, mineralogię szkieletu, systematykę, 
stany zachowania, rozumie przydatność dla biostratygrafii i interpretacji 
paleośrodowisk wybranych grup mikroskamieniałości 

P7S_WG 

K_W04 zna metody statystyczne dla celów korelacji, klasyfikacji powtarzalnych cech 
geologicznych oraz biometrii  P7S_WG 
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K_W05 

ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i  geograficznego, baz 
geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada 
znajomość specjalistycznego oprogramowania, wprowadzania, przetwarzania i 
sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych 
geologicznych  

P7S_WG 

K_W06 

zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w 
badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia 
poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji 
środowisk przyrodniczych 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 
zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej 
oraz zasady optymalnego planowania badań z wykorzystaniem dostępnego 
zaplecza badawczego 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 

ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna 
zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie 
planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków 
geologicznych dla potrzeb modelowych  

P7S_WG 

K_W09 

ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, 
w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historię basenów 
sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, ma wiedzę na temat budowy 
geologicznej wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych i 
specjalistycznych map geologicznych  

P7S_WG 

K_W10 

ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań 
laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma 
wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych 
zachodzących w różnych typach skał 

P7S_WG 
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K_W11 

zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna 
regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz 
wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i 
górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i 
innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady 
postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna 
skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna 
metody rozwoju własnej przedsiębiorczości 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W12 

zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu 
statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu 
wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej 
i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w 
zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z 
wdrażaniem europejskich norm 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W13 

posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i 
narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również 
zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w 
trakcie pobytu w terenie 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W14 

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 
dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został 
wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie 
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się 
sprzętem laboratoryjnym,  podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą 

P7S_UW 

P7S_UO

K_U02 

korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich 
weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz 
zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób 
opisowy lub graficzny 

P7S_UW 
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K_U03 
umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do 
jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i 
przemysłowych  

P7S_UW 

K_U04 
umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, 
zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w 
oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe 

P7S_UW 

K_U05 

potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych;  potrafi 
identyfikować litologie i struktury sedymentacyjne na podstawie danych 
geofizyki-otworowej; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z 
geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń 

P7S_UW 

K_U06 

potrafi zwięźle scharakteryzować warunki geologiczne  poszczególnych 
rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski 
pod względem zasobności w złoża surowców mineralnych i skalnych,  potrafi 
wyjaśnić genezę w nawiązaniu do historii geologicznej rozwoju danego obszaru 
i jego budowy geologicznej 

P7S_UW 

K_U07 
umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do 
jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń, umie określić 
termodynamiczne warunki konieczne do powstawania określonych typów skał 

P7S_UW 

K_U08 

potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie na temat 
różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej 
polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować 
wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie 
istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie 
napisać pracę badawczą w języku polskim 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

K_U09 

zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z 
działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu 
obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej 
gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne 

P7S_UW 

P7S_UO 
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K_U10 

planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa 
weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania 
materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, 
wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg 
odpowiednich technik 

P7S_UW 

P7S_UU 

K_U11 

ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz 
materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie
B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas 
przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma 
umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy 
badawczej 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

K_U12 
wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod 
kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, 
graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską  

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych 
kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania 
problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i 
aktami prawnymi 

P7S_KK 

K_K02 współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas 
grupowych zajęć kameralnych 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR

K_K03 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące 
realizacji zadania badawczego 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR
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K_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i 
zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania P7S_KK 

K_K05 
potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka 
i możliwych zagrożeń środowiskowych   

P7S_KK 

K_K06 skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na 
piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań 

P7S_KK 

P7S_KO 

K_K07 wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac 
laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych 

P7S_KK 

P7S_KR

K_K08 

zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego 
przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i 
zakresu prac badawczych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu 
obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi  

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR

K_K09 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybranym 
kierunkiem P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 

kierunku studiów – nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Geologia 
regionalna świata 

45        45 4 Egzamin ustny B Nauki o Ziemi i 
Środowisku   
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład stanowi systematyczną prezentację struktury i ewolucji kontynentów i oceanów. Wstęp, po krótkim omówieniu wcześniejszych 
koncepcji i teorii geotektonicznych, obejmuje wprowadzenie podstawowych pojęć i modeli współczesnej geologii regionalnej, oraz 
geometrii i anatomii pasm fałdowych, budowy obszarów kratononicznych, archaicznej ewolucji skorupy ziemskiej, oraz ewolucji 
superkontynentów. W części systematycznej omówione są wszystkie kontynenty; ich budowa i ewolucja, omawiana na tle ewolucji 
reprezentowanych przez nie płyt litosferycznych. Nacisk w części systematycznej położony jest na kontynenty północne (Europa, 
Ameryka Północna i Azja); zasadnicza struktura, ewolucja oraz istotne regionalnie elementy 'kontynentów gondwańskich' są 
zaprezentowane 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09, K_U06, K_U07, K_K01, K_K09 
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Formacje złożowe 
Polski 

30      15  45 3 W: egzamin 
pisemny/ 
Pr: zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykłady obejmują: omówienie zagadnień z zakresu budowy geologicznej i eksploatacji złóż surowców mineralnych występujących w 
Polsce. Zagadnienia przedstawione są na tle regionalnych jednostek geologiczno-złożowych Polski. Omawiane są złoża surowców 
energetycznych, chemicznych, metalicznych i skalnych. 
Na ćwiczeniach studenci uczą się rozpoznawania skał i minerałów z obszaru Polski, będących potencjalnymi surowcami mineralnymi 
oraz skałami zbiornikowymi dla płynnych i gazowych surowców energetycznych. Na przykładzie okazów skalnych, preparatów 
mikroskopowych i danych geologicznych pochodzących z polskich lokalizacji samodzielnie opisują przykładową formację złożową oraz 
decydują czy można ją wykorzystać jako złoże surowca o określonym zastosowaniu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W09; K_W10; K_U03; K_U06; K_K02 

Geologia 
klimatyczna 

30        30 3 EP B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie w problematykę geologii klimatycznej. Zmiany klimatu w przeszłości Ziemi i ich modelowanie. Prognozowanie zmian 
klimatycznych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W10; K_U01; K_U04; K_U08; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K07; K_K08 

 

Tutorial        16 
(tutorial) 

16 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Tutoring akademicki to metoda edukacji spersonalizowanej, służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, oparta na 
regularnych, bezpośrednich spotkaniach nauczyciela akademickiego (tutora, z łac. opiekuna) z podopiecznym (ang. tutee). W czasie 
spotkań (tutoriali) tutor może poznać swojego podopiecznego, służyć mu radą i umiejętnie wyznaczyć mu ścieżkę rozwoju. Proces 
współpracy nakierowany jest na rozwój studenta w zakresie różnych umiejętności, tj. krytycznej analizy literatury przedmiotu, dyskusji, 
pisania tekstów, prezentacji wiedzy, przygotowywania i przeprowadzania doświadczeń, rozwiązywania problemów potrzebnych do 
badań, oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin. 

Wybór zgodnie z zasadami dla GEP 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W10; K_W12; K_W13; K_W14; K_U04; K_U08; K_U11; K_K01; K_K03; K_K06  

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe  
 

        Do 
wyboru 

2 Egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W semestrze pierwszym I roku studiów magisterskich, student wybiera z list przedmiotów kierunkowych do wyboru, 
przedmiot/przedmioty za minimum 2 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, wykłady, seminaria i kursy terenowe. Student 
może wybrać przedmiot/przedmioty z poniższych list przedmiotów kierunkowych do wyboru.  
 
Lista przedmiotów kierunkowych do wyboru – startygrafia, sedymentologia i paleontologia 
 
Laboratoryjne metody badań skał osadowych (praktikum w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), 3 ECTS,  4 
dni; sugerowany pierwszy semestr I roku; 30 h). Praktyczne zapoznanie się z najczęściej stosowanymi metodami badań skał i 
minerałów stosowanymi w sedymentologii. 
 
Ewaporaty (wykład - 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Wykład dotyczy genezy skał ewaporatowych (osadów zbudowanych z łatwo 
rozpuszczalnych soli wytrąconych z roztworów naturalnych, wskutek lub przy udziale parowania) i skupia się na problematyce 
sedymentologicznej, petrologicznej, geochemicznej, przede wszystkim na współczesnych środowiskach i procesach sedymentacji tych 
osadów. 
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Petrogeneza węglanów - zagadnienia wybrane  (2 ETCS, semestr I lub III, 30h). Wykład dotyczy węglanowych skał osadowych 
(wapieni, dolomitów) i omawia zagadnienia związane z tworzeniem się wybranych typów tych skał, koncentrując się głównie na 
składnikach i formach pochodzenia nieorganicznego. 
 
Paleozoologia kręgowców (wykład+ćwiczenia , 5 ECTS, semestr I lub III, 60h). Wykład porusza następujące tematy: Ogólna budowa 
szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z 
kręgowcami. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Ryby kopalne. Wyjście kręgowców na ląd. Najwcześniejsze owodniowce. Gady 
pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa i umiejętność latania. Gady ssakokształtne. 
Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i 
czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego. Na ćwiczeniach studenci oglądają 
przykłady tkanek szkieletowych kręgowców, okazy ryb kopalnych i współczesnych z kolekcji dydaktycznej Zakładu Paleontologii UW i 
Muzeum Geologicznego PIG oraz kolekcje czworonogów z Muzeum Ewolucji PAN, w nawiązaniu do treści wykładu. 
 
Podstawy ichnologii (praktikum,  3 ECTS, semestr I lub III, 30h).  Zajęcia wprowadzają studentów w podstawowe zagadnienia z 
zakresu ichnologii (nauki o skamieniałości śladowych), przedstawiają najważniejsze koncepcje i narzędzia oraz uczą wykorzystania 
skamieniałości śladowych w interpretacji środowisk sedymentacji. Zajęcia łączą aspekty teoretyczne (prezentowane w formie krótkich 
wykładów) i praktyczne (realizowane w formie ćwiczeń graficznych, pracy z okazami oraz ćwiczeń eksperymentalnych). 
 
Paleobotanika z elementami botaniki (wykład+ćwiczenia, 6 ECTS, sugerowany pierwszy semestr II roku, 90h). Przedmiot w 
oparciu o podstawowe zagadnienia z dziedziny botaniki zaznajamia studentów z ewolucyjnymi zmianami świata roślinnego – od 
prekambru po okres współczesny. Szczególny nacisk położony jest na ewolucję makroflory. 
 
Lista przedmiotów kierunkowych do wyboru - geologia klimatyczna 
 
Czwartorzędowe zlodowacenia górskie w Europie (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Podstawowe pojęcia związane z 
geomorfologią obszarów górskich. Najnowsze dane dotyczące chronologii i paleogeografii zlodowaceń plejstoceńskich w górach Europy 
(Sierra de Gredos, Pireneje, Góry Kaledońskie i Grampiany, Alpy, Karpaty, Karkonosze, Góry Dynarskie, Pirin, Riła). Charakter 
obecnego zlodowacenia masywów górskich w Europie. 
 
Zastosowanie GIS w geomorfologii i geologii czwartorzędu (ćwiczenia, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Zajęcia w formie 
laboratorium komputerowego, w trakcie którego studenci w praktyce zapoznają się z podstawowymi możliwościami programu ArcGIS 
jako ogólnodostępnego studentom Wydziału Geologii narzędzia do pracy w środowisku GIS oraz możliwościami, jakie stwarza GIS (w 
szczególności wykorzystanie cyfrowych modeli rzeźby terenu), w geomorfologii i geologii czwartorzędu. 
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Współczesne zmiany klimatu (wykład, 1 ECTS, semestr I lub III, 15h). Wprowadzenie w problematykę współczesnych zmian klimatu, 
ich aspekty przyrodnicze oraz próby przeciwdziałania. 
 
Geoarcheologia stosowana (wykład+ćwiczenia, 2 ECTS, semestr I lub III, 15+15h). Geoarcheologia jest dyscypliną wykorzystującą 
doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków środowiska, w jakich funkcjonował człowiek w czasach historycznych. 
Wykład obejmuje prezentację środowisk sedymentacyjnych (eoliczne, fluwialne, jaskiniowe, glacjalne, stokowe) działających w różnych 
warunkach klimatycznych pod względem ich atrakcyjności dla osadnictwa i możliwości zachowania artefaktów. Jednocześnie zostaną 
przedstawione skutki wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego na obiekty archeologiczne. 
Ćwiczenia z zakresu geoarcheologii stosowanej prezentują praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia nauk o Ziemi do 
rekonstrukcji warunków, w jakich żył człowiek w czasach historycznych, preferencji i ograniczeń lokalizacji osiedli oraz możliwości 
zachowania artefaktów w różnych środowiskach sedymentacyjnych. 
 
Hydrobiologia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Podstawowe wiadomości na temat zależności ekologicznych w środowisku 
wodnym. 
 
Ekotoksykologia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z 
zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach 
organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody stosowane w ekotoksykologii. 
 
Biogeochemia i geochemia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Cykl wykładów podkreśla szczególnie ważną rolę jaką odgrywają 
procesy biologiczne w globalnym obiegu materii w biosferze, wpływające na zróżnicowane losy naturalne poszczególnych pierwiastków, 
które tworzą urozmaicone środowisko życia zarówno na lądzie, oceanach jak i w atmosferze. Podkreślona jest olbrzymia moc 
gospodarczej działalności człowieka, który może wpłynąć na globalne tempo obiegu wielu pierwiastków modyfikując jednocześnie 
(często nieświadomie) warunki klimatyczne na Ziemi lub powodując zagrożenie przez wprowadzenie do obiegu ksenobiotyków lub 
substancji powodujących nieprzewidywalne a groźne reakcje dla przyrody. Historia wykształcenia się określonego obiegu pierwiastków 
na Ziemi analizowana jest w aspekcie geologicznym i często porównywana z innymi obiektami naszego Układu Słonecznego. 
 
Lista przedmiotów kierunkowych - geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa 
 
Praktikum z geomikrobiologii (30h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z udziałem 
mikroorganizmów w procesach geologicznych - geomikrobiologii. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w 
procesach geologicznych. Zakres zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z aktywnością mikroorganizmów występujących w 
środowisku przyrodniczym, jak również ich rolą w procesach minerało- i złożotwórczych. Praktikum ma charakter ćwiczeń laboratoryjnych 
i składa się cyklu ćwiczeń pozwalających opanować studentowi szereg podstawowych technik warsztatu mikrobiologicznego 
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niezbędnego w prowadzeniu badań z zakresu geomikrobiologii. W zakres przedmiotu wchodzą także elementy analizy instrumentalnej 
(spektrofotometria, spektrofluorymetria, chromatografia), wykorzystywanej w badaniach gemikrobiologicznych. 
 
Praktikum z analizy instrumentalnej geomateriałów (45h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Student zostaje zapoznany z 
wyposażeniem i technikami pracy w laboratorium chemicznym, z metodami pobierania i przygotowywania próbek minerałów i skał do 
analizy chemicznej, z etapami procesu analitycznego, ze sposobami separacji minerałów, ze sposobami rozkładu minerałów i skał, z 
aktualnie stosowanymi metodami analitycznymi w analizie minerałów i skał, metodami zatężania i rozdzielania pierwiastków, ze 
sposobami interpretacji wyników, metodami przeliczania wyników analiz minerałów na wzory krystalochemiczne. Na ćwiczeniach z tego 
przedmiotu student wykorzystuje w praktyce zdobytą na wykładzie wiedzę. 
Praktikum dotyczy zagadnień związanych z przygotowywaniem próbek do analiz chromatograficznych oraz spketrofotometrycznych. 
Obejmuje ćwiczenia laboratoryjne pozwalające zapoznać się z podstawowymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w laboratoriach 
z zakresu geochemii, analizy minerałów i skał, a także analizy skażeń środowiska przyrodniczego. 
 
Geochemia litosfery - konwersatorium (30h, 2 ECTS; zaliczenie na ocenę). Podczas spotkań studenci zapoznają się z: 
a) podstawowymi zależnościami fizykochemicznymi wpływającymi na zachowanie się pierwiastków w przyrodzie 
b) wielkimi cyklami geochemicznymi zachodzącymi w obrębie litosfery 
c) szczegółowymi zagadnieniami związanymi z obiegiem wybranych pierwiastków chemicznych w litosferze 
d) wybranymi środowiskami geochemicznymi 
e) zmianami geochemicznymi związanymi z działalnością człowieka 
 
Gwiezdny pył-meteoryty-wnętrze Ziemi (30h; 2 ECTS; zaliczenie na ocenę). Wykład stanowi rozbudowany wstęp do zagadnień 
związanych ze ukształtowaniem się i rozwojem składu chemicznego Kosmosu, ze szczególnym uwzględnieniem Układu Słonecznego. 
Prezentowane tematy obejmują syntezę pierwiastków w gwiazdach, materiał presolarny, procesy rozdziału pierwiastków pomiędzy fazy 
tworzące mgławicę, z której utworzył się Układ Słoneczny, systematyczny przegląd składu chemicznego obiektów pozaziemskich 
(Słońce, meteoryty, asteroidy, Księżyc, Mars), wykorzystanie narzędzi geochemicznych do badań procesów zachodzących na 
wczesnych etapach istnienia Układu Słonecznego. Omawiany jest skład chemiczny całej Ziemi, jądra, płaszcza i skorupy ziemskiej. 
Przedstawiane są hipotezy wyjaśniające obecnie obserwowane zróżnicowanie składu chemicznego wewnętrznych geosfer, a także 
współczesne poglądy na powstanie i rozwój skorupy ziemskiej. 
 
Technologia surowców mineralnych (wykład 15h; ćwiczenia 45h; 5 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Wykłady i ćwiczenia 
mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców mineralnych (główne operacje przeróbcze: 
klasyfikacje mechaniczne i hydrauliczna, rozdrabnianie i mielenie, wzbogacanie) oraz zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nauk 
mineralogicznych w technologii produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców mineralnych. 
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Szczególny akcent w wykładach położono na technologię surowców i tworzyw ceramicznych, a w programie ćwiczeń - na zajęcia w 
wybranych zakładach przemysłu ceramicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14; K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_K01; K_K02; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09 

Przedmioty do 
wyboru 
ogólnouniwersytec
kie – wybór z listy 
zasobów UOTT 

        30 2 Egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), wybierane z listy zasobów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii. Forma zajęć zgodna z istniejącą ofertą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_W13; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K08 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium magisterskie powiązane z modułami 1, 2, 3 – wybór modułu powoduje wybór seminarium dedykowanego treściom 
stratygraficzno- sedymentologiczno-paleontologicznym, geologii klimatycznej lub geochemiczno-mineralogiczno-petrograficzno-
złożowym. Treści programowe związane są planowanymi pracami magisterskimi i obejmują założenia badawcze, harmonogram prac, 
studia literaturowe i spodziewane rezultaty. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W14; K_U02; K_08; K_U10; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09  
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Wybór 1 z 3 modułów, 12 ECTS 

Moduł 1 – stratygrafia, sedymentologia i paleontologia 

Wapienie i 
środowiska ich 
sedymentacji  

      30  30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują część wykładową i część praktyczną. Na wykładzie student otrzymuje wiedzę teoretyczną na temat współczesnych 
środowisk sedymentacji wapiennej oraz wapiennych i dolomitycznych sukcesji kopalnych i ich interpretacji środowiskowej. W części 
praktycznej przeprowadzana jest kompletna analiza mikofacjalna, obejmująca rozpoznawanie składników i cementów, klasyfikację 
wapieni, interpretacje środowiska sedymentacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W10, , K_W13, K_U04, K_U012, K_K01, K_K03, K_K07  

Praktikum z 
sedymentologii 
skał osadowych  

      30  30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot rozszerza wiedzę o sedymentologii i metodach badań wybranych grup skał osadowych. W ramach zajęć uczestnicy wykonują 
analizy próbek skał i osadów w warunkach kameralnych i podczas pobytu w magazynie rdzeni wiertniczych. Studenci poznają nowe 
metody badawcze, zapoznają się również z praktycznym wykorzystaniem graficznych i geologicznych programów komputerowych. Wraz 
z innymi przedmiotami dotyczącymi sedymentologii (t.j. „Ewaporaty”, „Wapienie i środowiska ich powstawania”, „Praktikum z analizy 
facjalnej i wybranych elementów basenów sedymentacyjnych”, „Baseny sedymentacyjne”) uczestnictwo w zajęciach pozwala na 
całościowe poznanie zagadnień sedymentologicznych  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W10, K_W13, K_U01, K_U04, K_U010, K_K01, K_K02, K_K03, K_K07  

Klastyczne 
systemy 
depozycyjne I 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Klastyczne systemy depozycyjne to konwersatorium stanowiące kontynuację Sedymentologii (1300-OSED2ZW) a jednocześnie 
przygotowanie do udziału w praktikum z analizy facjalnej i wybranych elementów basenów sedymentacyjnych oraz praktikum z 
sedymentologii skał osadowych. Konwersatorium to zajęcia prezentujące zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty nowoczesnej 
sedymentologii skał klastycznych które mogą być użyteczne z punktu widzenia poszukiwań węglowodorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W12, K_W14, K_U02, K_U04, K_U08, K_K01, K_K02 

Praktikum z 
analizy facjalnej i 
wybranych 
elementów analizy 
basenów 
sedymentacyjnych

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Praktikum łączące elementy seminaryjne z ćwiczeniowymi. Studenci przedstawiają prezentacje oraz wykonują zadania graficzne. 
Analiza facjalna obejmuje charakterystykę podstawowych systemów depozycyjnych na Ziemi i odtwarzanie procesów sedymentacyjnych 
w basenach poprzez interpretacje litofacjalno-batymetryczne. Wybrane elementy analizy basenów to m.in. podstawy stratygrafii 
sekwencji oraz odtwarzanie diagenezy skał na podstawie analiz geochemicznych i CAI. Praktikum obejmuje także modelowanie 
procesów depozycji w basenach sedymentacyjnych przy użyciu programów komputerowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02,  K_W05, K_W08, K_U02, K_U08, K_U11, K_K01, K_K03 

Moduł  2 – geologia klimatyczna 

Metodyka badań 
paleoklimatycznyc
h 

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przegląd metod badawczych stosowanych w geologii czwartorzędu. Podstawy teoretyczne metod, wartość i interpretacja wyników, 
zastosowanie wybranych metod kameralnych i analiz laboratoryjnych w samodzielnej pracy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_W08; K_W10; K_W13; K_W14; K_U01; K_U02; K_U04; K_U08; K_U10; K_K01; K_K02; K_K04; K_K07; 
K_K08; K_K09 

Geologia glacjalna 
z elementami 
glacjologii 

30   30     60 4 W – EU  
C – Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe pojęcia związane z lodowcami, ich termiką, ruchem oraz bilansem masy. Erozja i sedymentacja lodowcowa oraz transport 
lodowcowy. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Interpretacja rzeźby lodowcowej (przedpola lodowców współczesnych, obszary 
zlodowaceń kontynentalnych i zlodowaceń górskich). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02;K_U04; K_U08; K_K06 

Paleoekologia 
czwartorzędu 

30   15     45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot przedstawia zmiany paleoekologiczne w okresie czwartorzędu. Opiera się o analizę florystyczna i faunistyczną osadów 
czwartorzędowych. Opisuje grupy organizmów najczęściej w nich spotykane oraz ich zastosowanie w badaniach klimatyczno-
środowiskowych czwartorzędu. Uczy zasad oznaczania i opisu szczątków organizmów oraz interpretacji na podstawie zidentyfikowanego 
materiału. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W07; K_W13; K_W14; K_U01; K_U04; K_U08; K_K01; K_K02; K_K07 

Remediacja, 
rekultywacja i 
renaturalizacja 
środowiska 

      30  30 2 Zaliczenie na 
ocenę 
 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie form degradacji środowiska oraz zaprezentowanie praktyk odtwarzania ich zdolności produkcyjnych. W 
ich trakcie analizowane są metody przywracania gruntom, glebom i wodom wartości użytkowej poprzez zastosowanie odpowiednich 
zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych. Przedstawiana jest klasyfikacja terenów zdegradowanych, ogólne zasady 
rekultywacji i remediacji, omawiane metody i substancje stosowane w zabiegach rekultywacyjnych i remediacyjnych. Przedstawiane są 
zasady renaturyzacji rzek i mokradeł. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_W11; K_W13;K_U04; K_U08; K_K02; K_K03; K_K05 

Moduł  3 -  geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa 

Petrologia II skał 
magmowych i 
metamorficznych 

40      40  80 5 W: egzamin pisemny
Pr: zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć Petrologia skał magmowych i metamorficznych jest poznanie petrologii skał magmowych i metamorficznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem  procesów ich powstawania w odmiennych środowiskach geotektonicznych.  
Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych. Określa ich składy fazowe i 
geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania.  
Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzącymi do powstania skał w warunkach metamorfizmu. 
Przedstawia różne środowiska i geotektoniczne i facje metamorficzne oraz utwory z nimi związane.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_U01; K_U07; K_K02 

Metody badań 
surowców 
mineralnych 

30   60     90 5 
 

Zaliczenie na 
ocenę 

P nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć omawiane są podstawowe metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko 
rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych surowców mineralnych. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa 
aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_W07; K_W10; K_W13; K_U01; K_U02; K_U04;  K_U10; K_K02; K_K07 

Zastosowanie 
metod GIS w 
geologii 
poszukiwawczej 

      30  30 2 
 

Zaliczenie na 
ocenę 

P nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Blok I:
W czasie zajęć studenci uczą się wykorzystywać pozyskane w terenie dane geochemiczne w celu wyznaczenia obszarów potencjalnie złożowych. 
Zadanie to będzie zrealizowane w środowisku oprogramowania GIS, poprzez integrację wielu warstw determinujących m.in elementy budowy 
geologicznej, potencjał surowcowy oraz dostępność górniczą. Nakreślona metodologia, licznie prezentowana w literaturze, ma powszechne 
zastosowanie na etapie poszukiwań i prospekcji obszarów perspektywicznych. Większość czasu studenci poświęcą na samodzielną analityczną pracę 
w oprogramowaniu ESRI ArcGIS.  
 
Blok II: 
W czasie drugiego bloku studenci uczą się dwóch języków programowania które mogą być przydatne w większych projektach GIS. Pierwszy to język „SQL”, który 
nadal pozostaje jednym z podstawowych języków baz danych. Umiejętność wykorzystania SQL pozwala przenieść wiele czasochłonnych obliczeń i obróbki danych z 
komputera osobowego do serwera, oraz umożliwia wykorzystanie technik GIS na nieograniczonych wielkością zbiorów danych. Drugim językiem jest „Python”, który 
oprócz bycia naukowym „lingua‐franca” posiada wiele modułów przydatnych w GIS oraz jest wykorzystany jako język pisania skryptów w ESRI ArcGIS i 
alternatywnym oprogramowaniu (np. QGIS). Opanowania języka Python pozwala automatyzować rutynowe techniki wykorzystane w GIS.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05; K_W08; K_W12; K_U02; K_U04; K_U09; K_K01; K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): zależy od wybranego modułu 
361 (z wyborem modułu 1 i zajęć do wyboru z listy zajęć kierunkowych w wymiarze 30 godz.)  
406 (z wyborem modułu 2 i zajęć do wyboru z listy zajęć kierunkowych w wymiarze 30 godz.)  
426 (z wyborem modułu 3 i zajęć do wyboru z listy zajęć kierunkowych w wymiarze 30 godz.) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Praktikum z 
przygotowywania 
dokumentacji 
geologicznej 

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

P nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z metodyką sporządzania dokumentacji geologicznych i stanowi końcowy element cyklu 
przedmiotów wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką dokumentowania i 
zagospodarowania (udostępniania) złóż. Zagadnienia te obejmują metodyczne podstawy dokumentowania wyników prac geologicznych 
na etapach: poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż oraz opracowywania innych dokumentów wynikowych (tzw. inna 
dokumentacja geologiczna) zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami Prawa Geologicznego i Górniczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_U03;  K_U09; K_K02 

Praktyka 
zawodowa 

       192 192 4 Zaliczenie na 
ocenę + 
zaświadczenie o 
odbyciu praktyk  

B/P Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych firmach związanych bezpośrednio lub pośrednio z geologią. 
Czas trwania praktyk wynosi minimum 192 godzin. Zakres praktyk obejmuje zarówno udział studentów w opracowaniu projektów i 
dokumentacji, jak również udział w pracach terenowych i określany jest w odrębnej umowie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05,  K_W07, K_W08, K_W013, K_U01, K_U02, K_K03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K-07, K_08 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie– wybór z listy 
zasobów UOTT 

        30 2 Egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), wybierane z listy zasobów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii. Forma zajęć zgodna z istniejącą ofertą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_W13; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K08 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści związane z realizowanymi pracami magisterskimi. Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie studiów opartych na literaturze przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W14; K_U02; K_08; K_U10; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09  

Specjalizacja stratygrafia, sedymentologia i paleontologia 

Metodologia 
stratygrafii 

30      30  60 5 W: egzamin 
Pr: zaliczenie na 
ocenę 

30 Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład - Problematyka wykładów obejmuje współczesne metody stratygrafii oraz ich genezę i związki z historycznymi koncepcjami 
rozwoju skorupy ziemskiej. 
Praktikum - Celem zajęć jest praktyczne poznanie metod stratygraficznych wykorzystywanych współcześnie w datowaniu względnym 
skał osadowych oraz korelacji stratygraficznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_U02, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03 

Mikropaleontologia 30        30 2 Egzamin pisemny B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot dotyczy wybranych kopalnych mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych oraz mikroelementów wchodzących w skład wyżej 
zorganizowanych organizmów  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U11, K_K01 

Kurs terenowy z 
geologii 
regionalnej 

       30 h 
(wyciecz
ka)  

30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs terenowy w Karpatach. Studenci poznają geologię zapadliska przedkarpackiego, Karpat wewnętrznych, Pienińskiego Pasa 
Skałkowego, niecki podhalańskiej i masywu Tatrzańskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W09; K_U02; K_U08; K_K01, K_K02 
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Klastyczne 
systemy 
depozycyjne II – 
kurs terenowy 

       30 (kurs 
terenow
y) 

30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Klastyczne systemy depozycyjne II – wycieczka terenowa to kontynuacja konwersatorium Klastyczne systemu dyspozycyjne I. 
Wycieczka umożliwia praktyczne zweryfikowanie wiedzy, naukę opisu sukcesji osadowych, interpretację zapisu kopalnego jak również 
rozszerzenie znajomości geologii regionalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W09; K_U02; K_U08; K_K02  

Przedmioty do 
wyboru z listy A: 

         5 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W semestrze drugim I roku studiów magisterskich, student z listy A przedmiotów kierunkowych do wyboru, wybiera przedmioty za 
minimum 5 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, wykłady, ćwiczenia i kursy terenowe. W zależności od tematyki podjętej 
w pracy magisterskiej i po konsultacji z opiekunem pracy, student może dokonać takiego wyboru przedmiotów, że będzie się doskonalił 
w zagadnieniach stratygrafii i paleontologii, lub stratygrafii i sedymentologii, lub sedymentologii i paleontologii. Przedmioty kierunkowe 
umieszczone na liście A są przywiązane do drugiego semestru I roku, ponieważ przygotowują one studenta do wyboru i uczęszczania na 
przedmioty kierunkowe z pierwszego semestru II roku z listy B. 
 
Lista A - przedmiotów sugerowanych do wyboru: 
 
Baseny sedymentacyjne (wykład, 1 ECTS , 15 h). Omówione są różne rodzaje klasyfikacji basenów sedymentacyjnych. Opisane są 
podstawowe typy ekstensyjnych i kompresyjnych basenów sedymentacyjnych i ich pozycja w cyklu Wilsona. Podane są przykłady 
współczesnych i kopalnych basenów sedymentacyjnych różnych typów wraz z opisem wypełniających je sukcesji osadowych. 
 
Tektonika płyt litosferycznych (wykład , 3 ECTS, 30h). Wykłady dotyczą budowy Ziemi oraz wielkich struktur geologicznych takich jak 
np. płyty litosfery, ryfty, orogeny, pasma deformacji, uskoki transformacyjne, strefy spękań, interpretowanych głównie w kontekście teorii 
tektoniki płyt litosfery. 
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Petrologia skał osadowych (praktikum, 3 ECTS, 30h).  Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu petrologii skał 
osadowych, polegające na umiejętności analizy danych terenowych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych i 
wykorzystaniu ich do interpretacji środowisk sedymentacji. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują badania lub otrzymują gotowe wyniki 
badań instrumentalnych, a następnie w oparciu o nie klasyfikują skały, interpretują środowiska ich powstawania i przebieg diagenezy. Do 
samodzielnej pracy studentów są wykorzystywane mikroskopy optyczne i programy komputerowe pozwalające umieszczać dane na 
wykresach/trójkątach dyskryminacyjnych interpretujących środowisko powstawania skał osadowych. 
 
Paleozoologia bezkręgowców I  (wykład + ćwiczenia, 4 ECTS, 60h). Nauka o budowie, sposobie i środowisku życia wybranych grup 
bezkręgowców kopalnych. 
 
Mikropaleontologia (ćwiczenia, 2 ECTS, 30h). Przedmiot dotyczy wybranych kopalnych mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych 
oraz mikroelementów wchodzących w skład wyżej zorganizowanych organizmów. 
 
Praktikum z Paleontologii I (3 ECTS, 30h). Praktyczne metody paleontologii, i ich zaplecze teoretyczne, dotyczące ustanawiania, 
oznaczania i rozdzielania gatunków, tworzenia klasyfikacji taksonomicznych wyższego szczebla i badania przebiegu ewolucji na 
podstawie zapisu kopalnego. 
 
Kurs terenowy z paleontologii (2 ECTS, 30h). Terenowe prace paleontologiczne i ich dokumentowanie. 
 
Geologia bez granic (kurs terenowy, 2 ECTS, 30h). Celem zajęć jest poznanie budowy geologicznej wybranych obszarów Polski i 
krajów ościennych. W zależności od preferencji studentów w danym roku akademickim, wycieczka może odbywać się w jednym z kilku 
wariantów: [1] Geologia orogenów fałdowych - Karpaty (Słowacja i Polska), [2] Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach 
przedgórskich - zapadlisko przedkarpackie (Ukraina i Polska), [3] Sukcesje osadowe Sudetów (Czechy i Polska), [4] Geologia Alp 
Wschodnich i basenu przedalpejskiego (Austria) oraz [5] Paleozoiczne i mezozoiczne sukcesje rejonu Gondwany (Moroko). Celem 
Kursu jest prezentacja zagadnień obejmujących stratygrafię omawianych basenów sedymentacyjnych, ich rozwój facjalny, 
charakterystykę procesów tektonicznych. Przedstawiane będą również główne procesy rzeźbotwórcze w późnym trzeciorzędzie i 
czwartorzędzie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K-K07, K_K08 

Przedmioty do 
wyboru z listy D: 
 

        30 3 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  

30 Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin ustny 
lub pisemny 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W semestrze drugim I roku studiów magisterskich, student z listy D przedmiotów kierunkowych do wyboru, wybiera przedmioty za 
minimum 3 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, w tym dwa praktika w jęz. angielskim, wykłady, seminaria i kursy 
terenowe. W zależności od tematyki podjętej w pracy magisterskiej i po konsultacji z opiekunem pracy, student może dokonać takiego 
wyboru przedmiotów, że będzie się doskonalił w zagadnieniach stratygrafii i paleontologii, lub stratygrafii i sedymentologii, lub 
sedymentologii i paleontologii. Przedmioty kierunkowe umieszczone na liście D są przywiązane do semestru letniego. Student może 
również wybrać te przedmioty w semestrze letnim II roku studiów magisterskich. 
 
Lista D - przedmiotów sugerowanych do wyboru: 
 
Geologia morza/Oceanologia (wykład, 3 ECTS, semestr letni (II lub IV), 30h). Omówienie elementów oceanologii i geologii morza 
potrzebnych przy określaniu środowisk powstawania skał osadowych i rekonstrukcji paleogeograficznych, a także w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska. 

Paleoekologia środowisk kopalnych (3 ECTS, semestr letni (II lub IV), 30h). Paleoekologia jest nauką interdyscyplinarną. Rozwija 
się na pograniczu wiodących dziedzin przyrodniczych: biologii, biologii molekularnej, geochemii, klimatologii i innych. Celem przedmiotu 
jest przegląd zagadnień dotyczących interpretacji kopalnych środowisk sedymentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
mezozoicznych) widzianych z perspektywy zasiedlających je niegdyś organizmów – dziś skamieniałości. Omówione zostaną przykłady 
zastosowania koncepcji paleoekologicznych m. in. w badaniach paleoklimatycznych, paleoceanograficznych, do interpretacji kopalnych 
środowisk morskich lub lądowych, jak również dla wyjaśnienia zagadek wielkich radiacji i wymierań. Przedmiot prowadzony jest w formie 
ogólnego wprowadzenia wykładowego i wygłaszanych przez studentów krótkich referatów seminaryjnymi wraz z prezentacją 
multimedialną. Tematy referatów i literaturę wstępnie proponuje wykładowca. 

Paleobiogeografia (2 ECTS, semestr letni (II lub IV) , 30h). Prezentacja podstawowych zagadnień i metod biogeografii historycznej. 

Geologiczny zapis katastrof przyrodniczych (1 ETCS, semestr letni (II lub IV), 15h). Na wykładzie przedstawiane są współczesne i 
kopalne przykłady wielkich katastrof przyrodniczych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami etc. 

Kopalne i współczesne systemy rafowe  (2 ECTS, semestr letni (II lub IV), 15h). Celem seminarium jest zaznajomienie studentów ze 
środowiskami rafowymi, jednymi z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów morskich zarówno współcześnie, jak i w dawnych epokach 
geologicznych. Zajęcia będą skupiać się na ewolucji systemów rafowych, od kambryjskich zespołów archeocjatowych, poprzez 
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środkowopaleozoiczne rafy stromatoporoidowo-koralowcowe i późnopaleozoiczne mikrobialno-gąbkowo-mszywiołowe, na rafach 
mezozoicznych i współczesnych skończywszy. Zajęcia składać się będą z części wykładowej, która wprowadzi uczestników w tematykę 
ewolucji środowisk rafowych oraz podstawy ich ekologii, oraz część ściśle seminaryjną, gdzie uczestnicy przygotowywać będą referaty 
na podstawie proponowanej literatury. Bardzo istotną częścią będą dyskusje zarówno po wykładach, jak i po prezentacjach studentów. 

Praktikum terenowe "Niezbędnik stratygrafa" (3 ECTS, semestr letni (semestr II lub IV), 30h). Przedmiot prowadzony jest w formie 
praktikum, które obejmuje (1) wyjazd terenowy, (2) zajęcia kameralne w pracowni Wydziału Geologii (3) przygotowanie grupowego 
posteru w formacie A0 z autorskimi imiennymi rozdziałami. Wyjazd terenowy: 3-dniowy wyjazd terenowy na wybrany profil jurajski z 
utworami węglanowymi w Polsce. W czasie wyjazdu terenowego studenci uczą się metod pracy w profilu geologicznym. Zajęcia 
kameralne: Realizowane są po powrocie w pracowni Wydziału Geologii. Studenci pracują w grupach tematycznych, z których każda 
przygotowuje 1-2 problemy z podanej przez prowadzącego listy zagadnień. Przygotowują wspólny poster zawierający wnioski 
merytoryczne. Poster: Powinien zawierać zwięzły treściwy tytuł, oraz część merytoryczną ujętą w rozdziały (imienne), w tym część 
graficzną i część tekstową. 

Practical Paleontology* (3 ETCS, semestr letni (semestr II lub IV), 30h). Przedmiot przewidziany jest przede wszystkim dla 
studentów obcojęzycznych pragnących uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu paleontologii, metodyki badań paleontologicznych, 
praktycznych zastosowań paleontologii oraz przygotowania publikacji naukowych z tej dziedziny. Studenci polscy w ramach przedmiotu 
zapoznają się z angielskim słownictwem paleontologicznym. 

Applied stratigraphy* (praktikum w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, 4 ECTS, semestr letni (sugerowany semestr 
IV), 4 dni, 30h) - Zajęcia prowadzone w języku angielskim dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów najczęściej stosowanych 
metod stratygraficznych. Dyskutowane i prezentowane są najważniejsze grupy makro- i mikroskamieniałości pod kątem ich biologii, 
najważniejszych cech morfologicznych, trybu życia oraz zasięgów stratygraficznych. Prezentowane są podstawowe metody 
preparatoryki mikro- i makroskamieniałości. Podsumowaniem zajęć jest projekt oparty na zestawie różnych danych stratygraficznych 
wykonywany w grupach. 
 
* student ma obowiązek zrealizować w toku studiów min. jeden przedmiot w języku angielskim

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K-K07, K_K08 
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Specjalizacja geologia klimatyczna 

Klimatostratygrafia 
czwartorzędu 

      45  45 3 EU B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kategorie klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu. Jednostki klimatostratygraficzne i ich relacja do innych jednostek stratygraficznych. 
Przegląd jednostek klimatostratygraficznych czwartorzędu Polski, Europy i świata 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W14; K_U02; K_U04; K_U08; K_K02; K_K06 

Ekologia 30   30     60 4 W – EP  
C – Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach przedmiotu omawiane są założenia filozoficzne i teoretyczne ekologii ogólnej, podstawowe pojęcia i definicje, główne czynniki 
abiotyczne, zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody (biosfera, ekosystem, biocenoza, 
populacja, osobnik), zagadnienia z zakresu termodynamiki układów ekologicznych. Studenci poznają najważniejsze metody badawcze 
stosowane w badaniach ekologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W12; K_W13; K_U06; K_K02; K_K07 

Paleolimnologia 30   15     45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Badania jezior i osadów jeziornych w nawiązaniu do zmian klimatu. Metody badań paleolimnologicznych. Rekonstrukcja jezior w różnych 
epokach geologicznych i strefach klimatycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W10; K_W14; K_U04; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K07; K_K08 

 

Klastyczne 
systemy 
depozycyjne II – 
kurs terenowy 

       30 (kurs 
terenow
y) 

30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Klastyczne systemy depozycyjne II – wycieczka terenowa to kontynuacja konwersatorium Klastyczne systemu dyspozycyjne I. 
Wycieczka umożliwia praktyczne zweryfikowanie wiedzy, naukę opisu sukcesji osadowych, interpretację zapisu kopalnego jak również 
rozszerzenie znajomości geologii regionalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W09; K_U02;  K_U08; K_K02 

Kurs 
specjalistyczny dla 
studentów 
specjalizacji 
geologia 
klimatyczna 

       30 (kurs 
terenow
y) 

30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kompleksowe opracowanie budowy geologicznej i rzeźby wycinka obszaru Niżu Polskiego na podstawie szczegółowego kartowania 
geologicznego, analizy odsłonięć i wykorzystania materiałów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W13; K_U04; K_U08; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K07; K_K08; K_K09 
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Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (lista 
sugerowana) 
 

        Do 
wyboru 

5 Egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu (lista 
sugerowana) 

Geomorfologia strefy peryglacjalnej (wykład, 1 ECTS, semestr II lub IV, 15h). Wykład poświęcony jest prezentacji i omówieniu 
procesów geologicznych i form rzeźby związanej z klimatem zimnym. Na tle charakterystyki współczesnej strefy peryglacjalnej omawiane 
są przykłady zapisu procesów morfotwórczych działających na przedpolu lądolodu plejstoceńskiego. 
 
Kurs terenowy z geologii klimatycznej (ćwiczenia terenowe, 2 ECTS, semestr II lub IV, 30h). Zajęcia terenowe związane z 
prezentacją osadów i form rzeźby pod kątem powiązania ich genezy ze zmianami klimatu. 
 
Biotechnologia w ochronie środowiska (wykład, 2 ECTS, semestr II lub IV, 30h). Biotechnologia na usługach ochrony środowiska 
(Environmental biotechnology) służy rozwiązywaniu problemów przyrodniczych przy zastosowaniu wiedzy biologicznej. Jej podstawowe 
zadania to: usuwanie, przetwarzanie i/lub neutralizowanie niebezpiecznych ubocznych produktów działalności przemysłowej, rolniczej i 
bytowej człowieka (ścieki, odpady, zanieczyszczenia środowiska); implementacja metod postępowania, które sprzyjają zachowaniu 
równowagi ekologicznej w przyrodzie gwarantującej jej zrównoważony rozwój; wspieranie oraz wdrażanie racjonalnych i oszczędnych 
sposobów gospodarowania zasobami naturalnymi (produkcja biogazu, odzysk metali ze złóż pozabilansowych i odpadów przemysłowych, 
recykling); zachowanie troski o utrzymanie walorów środowiska naturalnego poprzez proponowanie rozwiązań biotechnologicznych 
polepszających właściwości gleb, wód i atmosfery. 
 
Analiza zanieczyszczeń środowiska (wykład, 2 ECTS, semestr II lub IV, 30h). W ramach zajęć przedstawione zostaną cele, dla 
których dokonuje się opróbowania poszczególnych komponentów środowiska. W zależności od zapotrzebowania dokonywany będzie 
wybór miejsca poboru próbek –lokalizacja. W laboratorium dokonana zostanie charakterystyka próbek oraz ich analiza według 
odpowiednich procedur, i przełożenie ich na potrzeby charakterystyki obszaru badań. 
 
Monitoring środowiska (praktikum, 2 ECTS, semestr II lub IV, 30h). Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i 
zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, 
ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej. 
Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych (wykład, 2 ECTS, semestr II lub IV, 30h). Wykład prezentuje problematykę ochrony 
jednego z podstawowych elementów przyrody nieożywionej jakim jest woda w naturalnym środowisku, powierzchniowa i podziemna. 
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Problemy środowiskowe eksploatacji surowców energetycznych (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Celem zajęć jest 
przedstawienie studentom problematyki zagrożeń środowiska związanych z eksploatacją surowców energetycznych, w tym przede 
wszystkim: węgla kamiennego i brunatnego, ropy i gazu. 
W trakcie wykładów omawiane są następujące problemy środowiskowe: 
- przekształcenia powierzchni terenu 
- szkody górnicze 
- odwodnienie i oddziaływanie leja depresji 
- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, powietrza 
- awarie związane z eksploatacją i transportem surowców energetycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W08; K_W10; K_W12; K_W13; K_W14; K_U01; K_U02; K_U08; K_U11; K_U12; K_K01; 
K_K02; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K09 

Specjalizacja geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa 

Petrologia II skał 
osadowych 

20   20     40 2 Egzamin/zaliczeni
e na ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Petrologia skał osadowych poświęcona jest problematyce genezy skał osadowych na tle ich nowoczesnej klasyfikacji. Omawia etapy 
powstawania skał, poczynając od wietrzenia skał wyjściowych, poprzez transport materiału detrytycznego, jego depozycję a następnie 
diagenezę i wietrzenie. 
Na ćwiczeniach z petrologii skał osadowych studenci zapoznają się przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 
• Metody identyfikacji minerałów, mineraloidów i innych składników skał osadowych. 
• Rozpoznawanie efektów różnych procesów wtórnych (w tym procesów diagenetycznych) przy zastosowaniu kompleksowych metod 
analitycznych (mikroskop polaryzacyjny i skaningowy, rentgenografia, katodoluminescencja, mikrosonda, itp.). 
• Różne rodzaje spoiw w skałach detrytycznych - masa wypełniająca (matriks) a cement. 
• Mikroskopowe metody rozpoznawania skał piroklastycznych. 
• Analiza minerałów ciężkich – różne metody separacji minerałów, sporządzania z nich preparatów mikroskopowych oraz identyfikacji. 
• Badania efektów procesów wtórnych w skałach osadowych wykorzystanych w budownictwie i sztuce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01; K_W06; K_U01; K_U07; K_K02 
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programu 
studiów 

Zaawansowane 
metody badań 
minerałów i skał 
 

30   45     75 5 W: egzamin 
pisemny 
Ć: zaliczenie na 
ocenę 

P nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podczas zajęć omawiane są zaawansowane metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) 
stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. 
Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady 
interpretacji otrzymanych danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_W07; K_W10; K_W13; K_U01; K_U02; K_U04; K_U10; K_K02; K_K07 

Krystalochemia z 
rentgenografią  

30      30  60 4 W: egzamin 
pisemny 
Ć: zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podczas zajęć student zapoznaje się z podstawami krystalografii strukturalnej (budowa wewnętrzna kryształów, podstawowe typy 
struktur krystalicznych, defekty kryształów), metodami dyfrakcyjnymi i ich wykorzystaniem w mineralogii; strukturami minerałów z grupy 
SiO2. Przedmiot ten jest oparty na wybranych zagadnieniach z dziedziny fizyki, chemii i matematyki. Przedmiot  jest powiązany z 
wieloma naukami przyrodniczymi i technicznymi. Wśród dziedzin związanych z omawianym przedmiotem należy wymienić mineralogię, 
petrologię, badania surowców mineralnych, badania ekologiczne, ceramikę, inżynierię materiałową, farmakologię. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W13; K_U01; K_U02; K_U04; K_U10; K_K02; K_K07 

Kurs terenowy 
specjalizacyjny w 
Sudetach 

       30 (kurs 
terenow
y) 

30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     



33 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podczas kursu terenowego student zapoznaje się z: 
a) procesami metamorfizmu regionalnego wschodniej, metamorficznej okrywy plutonu karkonoskiego 
b) składem mineralnym i ewolucją złóż polimetalicznych Rudaw Janowickich i Karkonoszy (Kowary, Rędziny, Czarnów, Miedzianka) 
c) procesami prowadzącymi do powstania złoża pirytu w Wieściszowicach oraz procesami hipergenicznymi zachodzącymi w tym złożu 
d) historią geologiczną i rozwojem krystaliniku izerskiego 
e) genezą i składem mineralnym grejzenów okolic Mirska 
f) historią metamorficzną łupkowego pasma Starej Kamienicy i kopalinami okolic Krobicy 
g) składem mineralnym i genezą złóż Sn i Co w rejonie Gierczyna 
h) petrogenezą granitoidowego masywu Karkonoszy i jego pegmatytami 
i) historią geologiczną i rozwojem metamorfiku kaczawskiego 
j) wulkanizmem obecnym w Górach Kaczawskich 
k) petrogenezą granitoidowego masywu Strzegom-Sobótka i jego pegmatytami 
l) genezą i składem mineralnym złóż związanym z ofiolitami Dolnego Śląska (Wiry, Tapadła, Szklary) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W09; K_U03; K_U06; K_U07; K_K02; K_K07 

Przedmioty do 
wyboru 

        30 6 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin pisemny

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Geochemia procesów złożotwórczych (30h; 2 ECTS; egzamin). W wykładzie objaśnia się w jaki sposób od strony geochemicznej 
przebiegają procesy złożotwórcze w różnych środowiskach geologicznych. Jaka jest ich termodynamika i kinetyka. Wykład jest 
uzupełnieniem i rozwinięciem informacji uzyskanych na III roku studiów w ramach przedmiotu „Geologia złóż”. 
 
Geologia ekonomiczna (30h; 2 ECTS; egzamin). Geologia ekonomiczna interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca geologię złóż, 
ekonomię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo, zarządzanie. Przedstawia tok analizy projektów inwestycyjnych 
geologicznych i górniczych przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu wydobycia kopalin. Analizy i kryteria wyboru. 
Bezpieczeństwo surowcowe Polski i świata. Czynniki wpływające na światowy rynek surowcowy. 
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Prowincje naftowe Polski i świata (30h; 2 ECTS; egzamin). Celem wykładu jest przedstawienie zasad wyróżniania elementów 
prowincji naftowych oraz przedstawienie polskich i światowych prowincji naftowych na tle geologii regionalnej świata. 
 
Mikroskopia kruszców (45h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Wykład jest wyczerpującym opisem metody badania minerałów 
kruszcowych w spolaryzowanym świetle odbitym (mikroskopia kruszców). W trakcie wykładu studenci poznają sposoby badania 
własności optycznych i fizycznych minerałów kruszcowych, poznają zasady opisu i genetycznej interpretacji przerostów (tekstur) 
minerałów kruszcowych. W trakcie wykładu studenci mają okazję zapoznania się z klasycznymi paragenezami kruszcowymi 
występującymi w różnych typach złóż. Ćwiczenia służą nauce identyfikacji minerałów kruszcowych wchodzących w skład typowych 
paragenez kruszcowych. W trakcie ćwiczeń studenci poznają zasady wykonywania różnego rodzaju preparatów do badań 
mikroskopowych oraz samodzielnie wykonują 1 preparat do badań w świetle odbitym. 
 
Mineralogia zaawansowana - praktikum (wykład 30h, praktikum 30h, 4 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Przedmiot obejmuje 
przedstawienie budowy minerałów z uwzględnieniem następujących zagadnień: rodzaje uporządkowania strukturalnego (rodzaje 
mikrostruktur), rodzaje przerostów (wraz z ich interpretacją genetyczną), budowa minerałów o strukturach modułowych i modulowanych, 
naturalne struktury krystaliczne o zgiętych płaszczyznach sieciowych. 
W trakcie ćwiczeń student zapozna się z budową podstawowych grup minerałów skałotwórczych a także wybranych grup minerałów 
akcesorycznych, ich klasyfikacją, cechami petrogenetycznymi, a także sposobami przeliczenia składu chemicznego na wzór 
krystalochemiczny. 
 
Surowce skalne Polski (wykłąd 30h, ćwiczenia 30h, 4 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Wykład i ćwiczenia skierowane są do 
studentów, którzy powinni posiadać zasób wiedzy związany z zaliczeniem większości przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu 
studiów kierunku geologia (np. Geologia dynamiczna, Geologia złóż, Mineralogia, Geochemia, Geologia strukturalna, Petrologia, 
Geologia historyczna i Geologia regionalna). 
 
Sudeckie praktikum terenowe z petrologii skał osadowych 30h, 2 ECTS; zaliczenie na ocenę; sugerowany semestr II). Praktikum 
terenowe podejmuje zagadnienia z zakresu budowy i historii geologicznej Sudetów Środkowych. Studenci zapoznają się z 
wykształceniem niezmetamorfizowanej sukcesji skał osadowych, która stanowi zapis paleozoicznej i mezozoicznej ewolucji obszaru 
sudeckiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W06; K_W07; K_W09; K_W11; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_K01; K_K02; K_K07 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): w zależności od specjalizacji 
- specjalizacja Stratygrafia, Sedymentologia i Paleontologia – 345 godzin (przy wyborze 60 godzin za 5 ECTS z listy A i 30 godzin 
za 3 ECTS z listy D dla semestru letniego) plus 192 godziny praktyka zawodowa  razem 537 godzin 
- specjalizacja Geologia klimatyczna – 390 godzin (przy wyborze 75 godzin za 5 ECTS z listy przedmiotów kierunkowych dla 
semestru letniego) plus 192 godziny praktyka zawodowa  razem 582 godziny 
- specjalizacja Geochemia, Mineralogia, Petrologia i Geologia Złożowa – 370 godzin (przy wyborze 60 godzin za 6 ECTS z listy 
przedmiotów kierunkowych dla semestru letniego) plus 192 godziny praktyka zawodowa  razem 562 godzin 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Zastosowanie 
geofizyki 
otworowej w 
geologii 

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Praktikum obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem otworowych profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych. 
Szczególny nacisk położony jest na omówienie i wykorzystanie wybranych metod analizy jakościowej do tworzenia modelu budowy 
geologicznej oraz analizy ilościowej stosowanej w poszukiwaniach złóż kopalin stałych i węglowodorów. Do realizacji programu 
przedmiotu wykorzystywana jest wiedza studenta nabyta w trakcie studiów, zwłaszcza w zakresie sedymentologii, tektoniki, procesów 
diagenetycznych oraz geologii złóż 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W013, K_U01, K_U05, K_K01, K_K02, K-07 
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Przedmiot 
ekspercki 

      30  30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia eksperckie prowadzone przez przedstawicieli różnych branż geologicznych, w tym przedstawicieli z przemysłu związanego z 
geologią. Pozwolą one studentom zaznajomić się z najnowszymi trendami z danej dziedziny, a także umożliwią kontakt z potencjalnym 
pracodawcą oraz rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia te pozwolą studentom na poznanie specyfiki pracy w przemyśle 
poszukiwawczym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02, 
K_K04, K_K05, K_K08 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie – wybór z listy 
zasobów UOTT 

30        30 2 Egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), wybierane z listy zasobów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii. Forma zajęć zgodna z istniejącą ofertą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_W13; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K08 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści związane z realizowanymi pracami magisterskimi. Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie studiów opartych na literaturze przedmiotu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W14; K_U02; K_08; K_U10; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09  

Specjalizacja stratygrafia, sedymentologia i paleontologia 

Praktikum z 
mikropaleontologii 

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Metodyka prac laboratoryjnych obejmująca macerację skał różnej litologii rozmaitymi metodami w celu pozyskania zawartych w nich 
mikroskamieniałości. Prace mikropaleontologiczne obejmujące naukę przebierania, segregowania, przechowywania oraz dokumentacji 
materiału mikropaleontologicznego. Wykonywanie analiz ilościowych i jakościowych mikroskamieniałości z zastosowaniem 
współczynników stosowanych w analizach paleośrodowiskowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W07, K_W10, K_W013, K_U01, K_U10, K_K01, K_K02, K-07 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe z listy 
B 
 

        120 12 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin ustny 
lub pisemny 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W semestrze pierwszym II roku studiów magisterskich, student z listy B przedmiotów kierunkowych do wyboru, wybiera przedmioty za 
minimum 12 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, wykłady i ćwiczenia. W zależności od tematyki podjętej w pracy 
magisterskiej i po konsultacji z opiekunem pracy, student może dokonać takiego wyboru przedmiotów, że będzie się doskonalił w 
zagadnieniach stratygrafii i paleontologii, lub stratygrafii i sedymentologii, lub sedymentologii i paleontologii. Przedmioty kierunkowe 
umieszczone na liście B są przywiązane do pierwszego semestru II roku, ponieważ są kontynuacją lub rozszerzeniem niektórych 
przedmiotów kierunkowych i kierunkowych przedmiotów do wyboru z listy A  I roku studiów magisterskich, jak również zagadnienia 
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poruszane w ramach tych przedmiotów opierają się na wiedzy pozyskanej w czasie studiowania przedmiotów na I roku studiów 
magisterskich. 
 
Lista B - przedmiotów sugerowanych do wyboru: 
 
Diageneza - zarys problematyki (wykład 2 ECTS, 30h). Wykład dotyczy diagenezy w najszerszym rozumieniu, tj. całokształtu 
procesów i przeobrażeń chemicznych i fizycznych, którym podlega osad w czasie pogrzebania w przypowierzchniowej części skorupy 
ziemskiej, w strefie temperatur i ciśnień niższych niż właściwe metamorfizmowi. Omówione zostaną środowiska diagenetyczne od 
najpłytszego do najgłębszego pogrzebania, diageneza głównych typów skał osadowych, charakterystyczne diagenetyczne struktury i 
cechy osadu, a także rola diagenezy w procesach złożotwórczych. 
 
Tektonika kontynentalnej litosfery (wykład, 3 ECTS, 30h). Wykłady dotyczą budowy Ziemi oraz wielkich struktur geologicznych takich 
jak np. płyty litosfery, ryfty, orogeny, pasma deformacji, uskoki transformacyjne, strefy spękań, interpretowanych głównie w kontekście 
teorii tektoniki płyt litosfery 
 
Cyfrowe modele budowy geologicznej (3 ECTS, 30h). Praktyczne zajęcia mające na celu zapoznanie się z technikami konstruowania, 
analizy oraz z zaletami i ograniczeniami cyfrowych modeli budowy geologicznej. Forma zajęć to pięciogodzinne bloki warsztatów 
komputerowych. Zaliczenie - test. 
 
Geologia złóż ropy i gazu ( wykład+ćwiczenia, 4 ECTS, 60h). Przedmiot omawia szczegółowo wszystkie elementy i procesy modelu 
systemu naftowego. Obejmuje charakterystykę i powstawanie skał macierzystych, zbiornikowych oraz uszczelniających. Przedstawia 
procesy i warunki fizyko-chemiczne oraz uwarunkowania geologiczne i tektoniczne tworzenia się nagromadzeń węglowodorów w 
basenach naftowych. Ilustruje szereg typowych oraz unikalnych przykładów tworzenia się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie 
różnorodnych reżimów geotektonicznych i termicznych na świecie obecnie i w przeszłości geologicznej. 
 
Paleozoologia bezkręgowców II (wykład + ćwiczenia, 5 ECTS, 60h). Nauka o budowie, sposobie i środowisku życia wybranych grup 
bezkręgowców kopalnych. 
 
Ewolucjonizm (wykład, 3 ECTS, 30h). Przedmiot poświęcony jest ewolucjonizmowi jako centralnej i w pełni syntetycznej dyscyplinie 
przyrodniczej obejmującej niemal wszelkie poziomy organizacji materii ożywionej i wzajemne związki miedzy nimi. Szczególny nacisk 
położony jest na mechanizmy i konsekwencje ewolucji. Omawiane zagadnienia mieszczą się w szerokim spektrum nauk biologicznych 
lub pokrewnych biologii- -paleontologii, ekologii, etologii, embriologii i biologii molekularnej. Prezentowany jest również zwięzły zarys 
rozwoju myśli ewolucyjnej. 
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Mikropaleobotanika stosowana (wykład+ćwiczenia, 4 ECTS, 60h). Wykład z mikropaleobotaniki stosowanej obejmuje problematykę 
związaną z mikroszczątkami roślinnymi spotykanymi w stanie kopalnym – ziarnami pyłku i sporami, fitolitami, okrzemkami, kokolitami, 
bruzdnicami, koncentrując się na ich potencjalnym użytkowym zastosowaniu na różnorodnych polach badań geologicznych – przede 
wszystkim jako instrument datujący skały oraz rekonstruujący paleośrodowisko. Część z tych mikroskamieniałości znajduje zastosowania 
poza sferą nauk geologicznych – np. w analizie opadu pyłkowego dla alergików, czy też analizie pyłkowej miodu. Na ćwiczeniach 
studenci zapoznają się z praktycznym oznaczaniem sporomorf różnego wieku, wykonują analizę pyłkową jednej próbki z osadów 
czwartorzędowych, zestawiają i interpretują interglacjalny diagram pyłkowy, oznaczają miospory i megaspory z osadów starszych od 
trzeciorzędowych. Uczą się rozpoznawać inne mikroskamieniałości roślinne. 
 
Praktikum z Paleontologii II (3 ECTS, semestr zimowy (III), 30h). Praktyczne metody paleontologii, i ich zaplecze teoretyczne, 
dotyczące ustanawiania, oznaczania i rozdzielania gatunków, tworzenia klasyfikacji taksonomicznych wyższego szczebla i badania 
przebiegu ewolucji na podstawie zapisu kopalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K-K07, K_K08 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe z listy 
C 
 

        60 6 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin ustny 
lub pisemny 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W semestrze pierwszym II roku studiów magisterskich, student z listy C przedmiotów kierunkowych do wyboru, wybiera przedmioty za 
minimum 6 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, wykłady i ćwiczenia. W zależności od tematyki podjętej w pracy 
magisterskiej i po konsultacji z opiekunem pracy, student może dokonać takiego wyboru przedmiotów, że będzie się doskonalił w 
zagadnieniach stratygrafii i paleontologii, lub stratygrafii i sedymentologii, lub sedymentologii i paleontologii. Przedmioty kierunkowe 
umieszczone na liście C są przywiązane do semestru letniego. Student może również wybrać te przedmioty w semestrze zimowym I 
roku studiów magisterskich. 
 
Lista C - przedmiotów sugerowanych do wyboru: 
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Laboratoryjne metody badań skał osadowych (praktikum w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, 3 ECTS,  4 dni 
(sugerowany pierwszy semestr I roku),  30 h). Praktyczne zapoznanie się z najczęściej stosowanymi metodami badań skał i 
minerałów stosowanymi w sedymentologii. 

Ewaporaty (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Wykład dotyczy genezy skał ewaporatowych (osadów zbudowanych z łatwo 
rozpuszczalnych soli wytrąconych z roztworów naturalnych, wskutek lub przy udziale parowania) i skupia się na problematyce 
sedymentologicznej, petrologicznej, geochemicznej, przede wszystkim na współczesnych środowiskach i procesach sedymentacji tych 
osadów. 

Petrogeneza węglanów - zagadnienia wybrane (2 ETCS, semestr I lub III, 30h). Wykład dotyczy węglanowych skał osadowych 
(wapieni, dolomitów) i omawia zagadnienia związane z tworzeniem się wybranych typów tych skał, koncentrując się głównie na 
składnikach i formach pochodzenia nieorganicznego. 

Paleozoologia kręgowców (wykład+ćwiczenia, 5 ECTS, semestr I lub III, 60h). Wykład porusza następujące tematy: Ogólna budowa 
szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z 
kręgowcami. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Ryby kopalne. Wyjście kręgowców na ląd. Najwcześniejsze owodniowce. Gady 
pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa i umiejętność latania. Gady ssakokształtne. 
Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i 
czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego. Na ćwiczeniach studenci oglądają 
przykłady tkanek szkieletowych kręgowców, okazy ryb kopalnych i współczesnych z kolekcji dydaktycznej Zakładu Paleontologii UW i 
Muzeum Geologicznego PIG oraz kolekcje czworonogów z Muzeum Ewolucji PAN, w nawiązaniu do treści wykładu. 

Podstawy ichnologii (praktikum, 3 ECTS, semestr I lub III, 30h). Zajęcia wprowadzają studentów w podstawowe zagadnienia z 
zakresu ichnologii (nauki o skamieniałości śladowych), przedstawiają najważniejsze koncepcje i narzędzia oraz uczą wykorzystania 
skamieniałości śladowych w interpretacji środowisk sedymentacji. Zajęcia łączą aspekty teoretyczne (prezentowane w formie krótkich 
wykładów) i praktyczne (realizowane w formie ćwiczeń graficznych, pracy z okazami oraz ćwiczeń eksperymentalnych). 

Paleobotanika z elementami botaniki (wykład+ćwiczenia, 6 ECTS, sugerowany pierwszy semestr II roku, 90h). Przedmiot w 
oparciu o podstawowe zagadnienia z dziedziny botaniki zaznajamia studentów z ewolucyjnymi zmianami świata roślinnego – od 
prekambru po okres współczesny. Szczególny nacisk położony jest na ewolucję makroflory. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K-K07, K_K08 
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Specjalizacja geologia klimatyczna 

Paleogeografia 
czwartorzędu 

30   15     45 3 W – EP  
C – Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Geologia regionalna czwartorzędu: obejmuje metodykę badań paleogeograficznych oraz zmiany paleogeograficzne w czwartorzędzie, w 
szczególności w Polsce i w Europie. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_U04; K_U06; K_U08; K_K01; K_K02; K_K04 
 

Geomorfologia 
stosowana 

      45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Praktikum z Geomorfologii stosowanej ma za zadanie pokazać, jak praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu geomorfologii, dotyczącą 
form rzeźby terenu, ich ewolucji, procesów odpowiedzialnych za ich powstanie i współcześnie je modelujących oraz metod badań 
wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów związanych z budownictwem, planowaniem przestrzennym, jak również zarządzania 
środowiskiem naturalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W14; K_U01; K_U08; K_K01; K_K02; K_K05 

Dokumentowanie 
geologiczne w 
procedurach ocen 
oddziaływania na 
środowisko 

      30  30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Praktyczne zajęcia terenowe i laboratoryjne, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami dokumentowania geologicznego w 
ochronie środowiska i oceniają możliwości zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych. Zajęcia obejmują 
ponadto zasady tworzenia części geologicznej raportów o oddziaływaniu na środowisko dla wybranej inwestycji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W07; K_W09; K_W11; K_W14; K_U01; K_U02; K_U08; K_U09; K_U11; K_K06; K_K07 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (lista 
sugerowana): 
 

        Do 
wyboru 

12 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Czwartorzędowe zlodowacenia górskie w Europie (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Podstawowe pojęcia związane z 
geomorfologią obszarów górskich. Najnowsze dane dotyczące chronologii i paleogeografii zlodowaceń plejstoceńskich w górach Europy 
(Sierra de Gredos, Pireneje, Góry Kaledońskie i Grampiany, Alpy, Karpaty, Karkonosze, Góry Dynarskie, Pirin, Riła). Charakter 
obecnego zlodowacenia masywów górskich w Europie. 
 
Zastosowanie GIS w geomorfologii i geologii czwartorzędu (ćwiczenia, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Zajęcia w formie 
laboratorium komputerowego, w trakcie którego studenci w praktyce zapoznają się z podstawowymi możliwościami programu ArcGIS 
jako ogólnodostępnego studentom Wydziału Geologii narzędzia do pracy w środowisku GIS oraz możliwościami, jakie stwarza GIS (w 
szczególności wykorzystanie cyfrowych modeli rzeźby terenu), w geomorfologii i geologii czwartorzędu. 
  
Współczesne zmiany klimatu (wykład, 1 ECTS, semestr I lub III, 15h). Wprowadzenie w problematykę współczesnych zmian klimatu, 
ich aspekty przyrodnicze oraz próby przeciwdziałania. 
 
Geoarcheologia stosowana (wykład+ćwiczenia, 2 ECTS, semestr I lub III, 15+15h). Geoarcheologia jest dyscypliną wykorzystującą 
doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków środowiska, w jakich funkcjonował człowiek w czasach historycznych. 
Wykład obejmuje prezentację środowisk sedymentacyjnych (eoliczne, fluwialne, jaskiniowe, glacjalne, stokowe) działających w różnych 
warunkach klimatycznych pod względem ich atrakcyjności dla osadnictwa i możliwości zachowania artefaktów. Jednocześnie zostaną 
przedstawione skutki wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego na obiekty archeologiczne. 
Ćwiczenia z zakresu geoarcheologii stosowanej prezentują praktyczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia nauk o Ziemi do 
rekonstrukcji warunków, w jakich żył człowiek w czasach historycznych, preferencji i ograniczeń lokalizacji osiedli oraz możliwości 
zachowania artefaktów w różnych środowiskach sedymentacyjnych. 
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Hydrobiologia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Podstawowe wiadomości na temat zależności ekologicznych w środowisku 
wodnym. 
 
Ekotoksykologia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z 
zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach 
organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody stosowane w ekotoksykologii. 
 
Biogeochemia i geochemia (wykład, 2 ECTS, semestr I lub III, 30h). Cykl wykładów podkreśla szczególnie ważną rolę jaką odgrywają 
procesy biologiczne w globalnym obiegu materii w biosferze, wpływające na zróżnicowane losy naturalne poszczególnych pierwiastków, 
które tworzą urozmaicone środowisko życia zarówno na lądzie, oceanach jak i w atmosferze. Podkreślona jest olbrzymia moc 
gospodarczej działalności człowieka, który może wpłynąć na globalne tempo obiegu wielu pierwiastków modyfikując jednocześnie 
(często nieświadomie) warunki klimatyczne na Ziemi lub powodując zagrożenie przez wprowadzenie do obiegu ksenobiotyków lub 
substancji powodujących nieprzewidywalne a groźne reakcje dla przyrody. Historia wykształcenia się określonego obiegu pierwiastków 
na Ziemi analizowana jest w aspekcie geologicznym i często porównywana z innymi obiektami naszego Układu Słonecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_W13; K_W14; K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_K01; K_K02; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09 

Specjalizacja geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa 

Geochemia 
organiczna 

30        30 2 Egzamin pisemny B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia obejmują problematykę z zakresu Geochemii organicznej - stosunkowo młodego i obecnie żywiołowo rozwijającego się działu 
geochemii, którego wyniki badań mają duże znaczenie praktyczne w geologii surowców energetycznych oraz w ochronie środowiska. W 
trakcie wykładów są prezentowane zagadnienia roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zachowania się szeregu grup 
związków organicznych w przyrodzie oraz procesy geochemiczne prowadzące do powstania złóż węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W10; K_U03; K_U07; K_K01 
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Geochemia 
organiczna w 
poszukiwaniu 
węglowodorów - 
praktikum 

      30  30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

P nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biomarkerów i ich zastosowania w przemyśle poszukiwawczym oraz 
wydobywczym surowców energetycznych – złoża węglowodorów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_K02; K_K07 

Geochronologia       45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pomiary tzw. wieku bezwzględnego mają w geologii kluczowe znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza skał krystalicznych, gdzie brak 
jakichkolwiek odniesień czy reperów czasowych, które w skałach osadowych są powszechne (skamieniałości, następstwo warstw). 
Przedmiot przybliża różne metody pomiaru wieku oparte głównie na metodach dostępnych w krajowych laboratoriach. Prezentowane są 
metody oparte na badaniach składu izotopowego w minerałach in situ, jak i wykorzystujące proporcje izotopów w całych skałach (metody 
izochronowe). Ważną tematyką, która jest sygnalizowana na zajęciach jest rola izotopów jako ważnych wskaźników genetycznych w 
petrologii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W07; K_W10; K_U02; K_U04; K_K02 

Termodynamika 
petrogenetyczna 

      60  60 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Praktikum zapoznaje studenta z zagadnieniami termodynamiki równowagowej w ujęciu chemicznym jako najbliższym dla opisu zjawisk 
geologicznych. Zarówno podstawy przedmiotu, jak i jego bardziej złożone treści są omawiane w kontekście geologicznym, a zadania i 
ćwiczenia w miarę możliwości pochodzą z obszaru mineralogii i petrologii skał magmowych i metamorficznych. W zakres realizowanych 
zadań interaktywnych wchodzą m.in. metody konstruowania i interpretacji diagramów fazowych stosowanych powszechnie w mineralogii 
i petrologii dla rekonstrukcji przebiegu procesów geologicznych. Termodynamika w proponowanym ujęciu przedstawiana jest jako 
skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów petrogenetycznych oraz do odtwarzania warunków trwałości i przemian 
zachodzących pomiędzy minerałami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W08; K_U02; K_U04; K_U07; K_K02 

Komputerowa 
analiza procesów 
geochemicznych 

        60 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem różnego typu programów i arkuszy kalkulacyjnych do odtwarzania procesów 
geochemicznych i minerałotwórczych, zachodzących w różnego typu środowiskach geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W08; K_U02; K_K02 

Przedmioty do 
wyboru: 
Lista GMPiGZ  do 
realizacji 
semestrze 
zimowym 

        30 6 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin pisemny

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Praktikum z geomikrobiologii (30h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z udziałem 
mikroorganizmów w procesach geologicznych - geomikrobiologii. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w 
procesach geologicznych. Zakres zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z aktywnością mikroorganizmów występujących w 
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środowisku przyrodniczym, jak również ich rolą w procesach minerało- i złożotwórczych. Praktikum ma charakter ćwiczeń laboratoryjnych 
i składa się cyklu ćwiczeń pozwalających opanować studentowi szereg podstawowych technik warsztatu mikrobiologicznego 
niezbędnego w prowadzeniu badań z zakresu geomikrobiologii. W zakres przedmiotu wchodzą także elementy analizy instrumentalnej 
(spektrofotometria, spektrofluorymetria, chromatografia), wykorzystywanej w badaniach gemikrobiologicznych. 
 
Nanokompozyty mineralne - praktikum (30h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę - semestr 4). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów Wydziału Geologii z podstawowymi reakcjami i procesami otrzymywania nanokompozytów mineralnych. Dodatkowo studenci 
zapoznają się z metodyką oznaczania właściwości fizyczno-chemicznych badanych materiałów. Zostanie przeprowadzona ocena 
wpływu substancji modyfikujących na właściwości otrzymanych w trakcie praktikum kompozytów. W tym celu studenci wykorzystają 
metody rentgenograficzne, termiczne oraz spektralne. Zostaną także zapoznani z podstawami warsztatu metodyki geomikrobiologicznej. 
Przedmiot dotyczy również zagadnień związanych z licznymi zastosowaniami nanomateriałów w sposób komercyjny, m.in. w kosmetyce, 
medycynie, ochronie środowiska czy biotechnologii w sektorze spożywczym i środowiskowym. 
 
Praktikum z analizy instrumentalnej geomateriałów (45h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Student zostaje zapoznany z 
wyposażeniem i technikami pracy w laboratorium chemicznym, z metodami pobierania i przygotowywania próbek minerałów i skał do 
analizy chemicznej, z etapami procesu analitycznego, ze sposobami separacji minerałów, ze sposobami rozkładu minerałów i skał, z 
aktualnie stosowanymi metodami analitycznymi w analizie minerałów i skał, metodami zatężania i rozdzielania pierwiastków, ze 
sposobami interpretacji wyników, metodami przeliczania wyników analiz minerałów na wzory krystalochemiczne. Na ćwiczeniach z tego 
przedmiotu student wykorzystuje w praktyce zdobytą na wykładzie wiedzę. 
Praktikum dotyczy zagadnień związanych z przygotowywaniem próbek do analiz chromatograficznych oraz spketrofotometrycznych. 
Obejmuje ćwiczenia laboratoryjne pozwalające zapoznać się z podstawowymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w laboratoriach 
z zakresu geochemii, analizy minerałów i skał, a także analizy skażeń środowiska przyrodniczego. 
 
Geochemia litosfery - konwersatorium (30h, 2 ECTS; zaliczenie na ocenę). Podczas spotkań studenci zapoznają się z: 
a) podstawowymi zależnościami fizykochemicznymi wpływającymi na zachowanie się pierwiastków w przyrodzie 
b) wielkimi cyklami geochemicznymi zachodzącymi w obrębie litosfery 
c) szczegółowymi zagadnieniami związanymi z obiegiem wybranych pierwiastków chemicznych w litosferze 
d) wybranymi środowiskami geochemicznymi 
e) zmianami geochemicznymi związanymi z działalnością człowieka 
 
Gwiezdny pył-meteoryty-wnętrze Ziemi (30h; 2 ECTS; zaliczenie na ocenę). Wykład stanowi rozbudowany wstęp do zagadnień 
związanych ze ukształtowaniem się i rozwojem składu chemicznego Kosmosu, ze szczególnym uwzględnieniem Układu Słonecznego. 
Prezentowane tematy obejmują syntezę pierwiastków w gwiazdach, materiał presolarny, procesy rozdziału pierwiastków pomiędzy fazy 
tworzące mgławicę, z której utworzył się Układ Słoneczny, systematyczny przegląd składu chemicznego obiektów pozaziemskich 
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(Słońce, meteoryty, asteroidy, Księżyc, Mars), wykorzystanie narzędzi geochemicznych do badań procesów zachodzących na 
wczesnych etapach istnienia Układu Słonecznego. Omawiany jest skład chemiczny całej Ziemi, jądra, płaszcza i skorupy ziemskiej. 
Przedstawiane są hipotezy wyjaśniające obecnie obserwowane zróżnicowanie składu chemicznego wewnętrznych geosfer, a także 
współczesne poglądy na powstanie i rozwój skorupy ziemskiej. 
 
Technologia surowców mineralnych (wykład 15h; ćwiczenia 45h; 5 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Wykłady i ćwiczenia 
mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców mineralnych (główne operacje przeróbcze: 
klasyfikacje mechaniczne i hydrauliczna, rozdrabnianie i mielenie, wzbogacanie) oraz zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nauk 
mineralogicznych w technologii produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców mineralnych. 
Szczególny akcent w wykładach położono na technologię surowców i tworzyw ceramicznych, a w programie ćwiczeń - na zajęcia w 
wybranych zakładach przemysłu ceramicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W06; K_W07; K_W09; K_W11; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_K01; K_K02; K_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
- specjalizacja Stratygrafia, Sedymentologia i Paleontologia – 360 godzin (przy wyborze 120 godzin za 12 ECTS z listy B i 60 
godzin za 6 ECTS z listy C dla semestru zimowego)  
- specjalizacja Geologia klimatyczna – 435 godzin (przy wyborze 180 godzin za 12 ECTS z listy przedmiotów kierunkowych dla 
semestru zimowego) 
- specjalizacja Geochemia, Mineralogia, Petrologia i Geologia Złożowa – 420 godzin (przy wyborze 90 godzin za 8 ECTS z listy 
przedmiotów kierunkowych dla semestru zimowego) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Prawo geologiczne 
i górnicze 

30        30 2 Egzamin pisemny B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U03; K_U09; K_K01 

Pracownia 
magisterska 

       Bez 
limitu 

Bez 
limitu 

20 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez 
studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie 
danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy 
magisterskiej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K-W10, K_W11, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, K_K03, K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zaliczenie B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści związane z realizowanymi pracami magisterskimi. Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie studiów opartych na literaturze przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W14; K_U02; K_08; K_U10; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09  

Specjalizacja stratygrafia, sedymentologia i paleontologia 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe z listy 
D 

         60  6 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  
- egzamin ustny 
lub pisemny 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W semestrze drugim II roku studiów magisterskich, student z listy D przedmiotów kierunkowych do wyboru, wybiera przedmioty za 
minimum 6 ECTS. Oferowane przedmioty do wyboru to: praktika, w tym dwa praktika w jęz. angielskim, wykłady, seminaria i kursy 
terenowe. W zależności od tematyki podjętej w pracy magisterskiej i po konsultacji z opiekunem pracy, student może dokonać takiego 
wyboru przedmiotów, że będzie się doskonalił w zagadnieniach stratygrafii i paleontologii, lub stratygrafii i sedymentologii, lub 
sedymentologii i paleontologii. Przedmioty kierunkowe umieszczone na liście D są przywiązane do semestru letniego. Student może 
również wybrać te przedmioty w semestrze letnim I roku studiów magisterskich. 
 
Lista D - przedmiotów sugerowanych do wyboru: 
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Geologia morza/Oceanologia (wykład, 3 ECTS, semestr letni (II lub IV), 30h). Omówienie elementów oceanologii i geologii morza 
potrzebnych przy określaniu środowisk powstawania skał osadowych i rekonstrukcji paleogeograficznych, a także w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska. 

Paleoekologia środowisk kopalnych (3 ECTS, semestr letni (II lub IV), 30h). Paleoekologia jest nauką interdyscyplinarną. Rozwija 
się na pograniczu wiodących dziedzin przyrodniczych: biologii, biologii molekularnej, geochemii, klimatologii i innych.Celem przedmiotu 
jest przegląd zagadnień dotyczących interpretacji kopalnych środowisk sedymentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
mezozoicznych) widzianych z perspektywy zasiedlających je niegdyś organizmów – dziś skamieniałości. Omówione zostaną przykłady 
zastosowania koncepcji paleoekologicznych m. in. w badaniach paleoklimatycznych, paleoceanograficznych, do interpretacji kopalnych 
środowisk morskich lub lądowych, jak również dla wyjaśnienia zagadek wielkich radiacji i wymierań. Przedmiot prowadzony jest w formie 
ogólnego wprowadzenia wykładowego i wygłaszanych przez studentów krótkich referatów seminaryjnymi wraz z prezentacją 
multimedialną. Tematy referatów i literaturę wstępnie proponuje wykładowca. 

Paleobiogeografia (2 ECTS, semestr letni (II lub IV) , 30h). Prezentacja podstawowych zagadnień i metod biogeografii historycznej. 

Geologiczny zapis katastrof przyrodniczych (1 ETCS, semestr letni (II lub IV), 15h). Na wykładzie przedstawiane są współczesne i 
kopalne przykłady wielkich katastrof przyrodniczych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami etc. 

Kopalne i współczesne systemy rafowe  (2 ECTS, semestr letni (II lub IV), 15h). Celem seminarium jest zaznajomienie studentów ze 
środowiskami rafowymi, jednymi z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów morskich zarówno współcześnie, jak i w dawnych epokach 
geologicznych. Zajęcia będą skupiać się na ewolucji systemów rafowych, od kambryjskich zespołów archeocjatowych, poprzez 
środkowopaleozoiczne rafy stromatoporoidowo-koralowcowe i późnopaleozoiczne mikrobialno-gąbkowo-mszywiołowe, na rafach 
mezozoicznych i współczesnych skończywszy. Zajęcia składać się będą z części wykładowej, która wprowadzi uczestników w tematykę 
ewolucji środowisk rafowych oraz podstawy ich ekologii, oraz część ściśle seminaryjną, gdzie uczestnicy przygotowywać będą referaty 
na podstawie proponowanej literatury. Bardzo istotną częścią będą dyskusje zarówno po wykładach, jak i po prezentacjach studentów. 

Praktikum terenowe "Niezbędnik stratygrafa" (3 ECTS, semestr letni (semestr II lub IV), 30h). Przedmiot prowadzony jest w formie 
praktikum, które obejmuje (1) wyjazd terenowy, (2) zajęcia kameralne w pracowni Wydziału Geologii (3) przygotowanie grupowego 
posteru w formacie A0 z autorskimi imiennymi rozdziałami. Wyjazd terenowy: 3-dniowy wyjazd terenowy na wybrany profil jurajski z 
utworami węglanowymi w Polsce. W czasie wyjazdu terenowego studenci uczą się metod pracy w profilu geologicznym. Zajęcia 
kameralne: Realizowane są po powrocie w pracowni Wydziału Geologii. Studenci pracują w grupach tematycznych, z których każda 
przygotowuje 1-2 problemy z podanej przez prowadzącego listy zagadnień. Przygotowują wspólny poster zawierający wnioski 
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merytoryczne. Poster: Powinien zawierać zwięzły treściwy tytuł, oraz część merytoryczną ujętą w rozdziały (imienne), w tym część 
graficzną i część tekstową. 

Practical Paleontology* (3 ETCS, semestr letni (semestr II lub IV), 30h). Przedmiot przewidziany jest przede wszystkim dla 
studentów obcojęzycznych pragnących uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu paleontologii, metodyki badań paleontologicznych, 
praktycznych zastosowań paleontologii oraz przygotowania publikacji naukowych z tej dziedziny. Studenci polscy w ramach przedmiotu 
zapoznają się z angielskim słownictwem paleontologicznym. 

Applied stratigraphy* (praktikum w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, 4 ECTS, semestr letni (sugerowany semestr 
IV), 4 dni, 30h) - Zajęcia prowadzone w języku angielskim dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów najczęściej stosowanych 
metod stratygraficznych. Dyskutowane i prezentowane są najważniejsze grupy makro- i mikroskamieniałości pod kątem ich biologii, 
najważniejszych cech morfologicznych, trybu życia oraz zasięgów stratygraficznych. Prezentowane są podstawowe metody 
preparatoryki mikro- i makroskamieniałości. Podsumowaniem zajęć jest projekt oparty na zestawie różnych danych stratygraficznych 
wykonywany w grupach. 
 
* student ma obowiązek zrealizować w toku studiów min. jeden przedmiot w języku angielskim

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W013, K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K-K07, K_K08 

Specjalizacja geologia klimatyczna 

Gleboznawstwo 30   15     45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach przedmiotu gleboznawstwo omawiane są zasady opisu gleb oraz przedstawiana jest geneza różnych ich typów wraz z 
kierunkami ewolucji. Omawiane są fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleb ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
kształtowania się profilów glebowych oraz przekształcania ich pod wpływem czynników naturalnych oraz działalności człowieka. 
Przedstawiane są także polskie i międzynarodowe klasyfikacje gleb oraz omawiana geografia gleb. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W08; K_W12; K_W14; K_U01; K_U02; K_U03; K_K03; K_K04 
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Geozagrożenia       45  45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Praktyczne zajęcia umożliwiające poznanie zagrożeń związanych głównie ze zjawiskami geologicznymi mającymi wpływ na 
funkcjonowanie człowieka w środowisku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U04; K_U07 

Specjalizacja geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa 

Geochemia 
izotopów 

30        30 2 Egzamin pisemny B nauki o Ziemi i 
środowisku     

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują problematykę z zakresu geologii izotopowej odgrywającej współcześnie ważną rolę w różnych dziedzinach nauk 
geologicznych. Badania stosunków trwałych izotopów wybranych pierwiastków są bowiem wykorzystywane jako precyzyjne narzędzie do 
badań przebiegu różnych procesów geologicznych, określania warunków temperaturowych i pochodzenia substancji biorących w nich 
udział. Aplikacje metod izotopowych są poprzedzone omówieniem podstawowych pojęć, mechanizmów frakcjonowania izotopowego, 
technik preparacji i pomiarów na spektrometrze mas oraz sposobów prezentacji wyników analiz izotopowych. Wykład zawiera także 
systematyczną charakterystykę składu izotopowego wodoru, węgla, tlenu i siarki w różnych środowiskach geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_W10; K_U03; K_U07; K_K01 

Przedmioty do 
wyboru: 
Lista GMPiGZ  do 
realizacji 
semestrze letnim 

        30 4 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu:  
- zaliczenie na 
ocenę  
lub  

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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- egzamin pisemny

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Geochemia procesów złożotwórczych (30h; 2 ECTS; egzamin). W wykładzie objaśnia się w jaki sposób od strony geochemicznej 
przebiegają procesy złożotwórcze w różnych środowiskach geologicznych. Jaka jest ich termodynamika i kinetyka. Wykład jest 
uzupełnieniem i rozwinięciem informacji uzyskanych na III roku studiów w ramach przedmiotu „Geologia złóż”. 
 
Geologia ekonomiczna (30h; 2 ECTS; egzamin). Geologia ekonomiczna interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca geologię złóż, 
ekonomię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo, zarządzanie. Przedstawia tok analizy projektów inwestycyjnych 
geologicznych i górniczych przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu wydobycia kopalin. Analizy i kryteria wyboru. 
Bezpieczeństwo surowcowe Polski i świata. Czynniki wpływające na światowy rynek surowcowy. 
 
Prowincje naftowe Polski i świata (30h; 2 ECTS; egzamin). Celem wykładu jest przedstawienie zasad wyróżniania elementów 
prowincji naftowych oraz przedstawienie polskich i światowych prowincji naftowych na tle geologii regionalnej świata. 
 
Mikroskopia kruszców (45h, 3 ECTS; zaliczenie na ocenę). Wykład jest wyczerpującym opisem metody badania minerałów 
kruszcowych w spolaryzowanym świetle odbitym (mikroskopia kruszców). W trakcie wykładu studenci poznają sposoby badania 
własności optycznych i fizycznych minerałów kruszcowych, poznają zasady opisu i genetycznej interpretacji przerostów (tekstur) 
minerałów kruszcowych. W trakcie wykładu studenci mają okazję zapoznania się z klasycznymi paragenezami kruszcowymi 
występującymi w różnych typach złóż. Ćwiczenia służą nauce identyfikacji minerałów kruszcowych wchodzących w skład typowych 
paragenez kruszcowych. W trakcie ćwiczeń studenci poznają zasady wykonywania różnego rodzaju preparatów do badań 
mikroskopowych oraz samodzielnie wykonują 1 preparat do badań w świetle odbitym. 
 
Mineralogia zaawansowana - praktikum (wykład 30h, praktikum 30h, 4 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Przedmiot obejmuje 
przedstawienie budowy minerałów z uwzględnieniem następujących zagadnień: rodzaje uporządkowania strukturalnego (rodzaje 
mikrostruktur), rodzaje przerostów (wraz z ich interpretacją genetyczną), budowa minerałów o strukturach modułowych i modulowanych, 
naturalne struktury krystaliczne o zgiętych płaszczyznach sieciowych. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z budową podstawowych 
grup minerałów skałotwórczych a także wybranych grup minerałów akcesorycznych, ich klasyfikacją, cechami petrogenetycznymi, a 
także sposobami przeliczenia składu chemicznego na wzór krystalochemiczny. 
 
Surowce skalne Polski (wykład 30h, ćwiczenia 30h, 4 ECTS; egzamin/zaliczenie na ocenę). Wykład i ćwiczenia skierowane są do 
studentów, którzy powinni posiadać zasób wiedzy związany z zaliczeniem większości przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu 
studiów kierunku geologia (np. Geologia dynamiczna, Geologia złóż, Mineralogia, Geochemia, Geologia strukturalna, Petrologia, 
Geologia historyczna i Geologia regionalna). 
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Sudeckie praktikum terenowe z petrologii skał osadowych 30h, 2 ECTS; zaliczenie na ocenę; sugerowany semestr II). Praktikum 
terenowe podejmuje zagadnienia z zakresu budowy i historii geologicznej Sudetów Środkowych. Studenci zapoznają się z 
wykształceniem niezmetamorfizowanej sukcesji skał osadowych, która stanowi zapis paleozoicznej i mezozoicznej ewolucji obszaru 
sudeckiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W06; K_W07; K_W09; K_W11; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09; K_K01; K_K02; K_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
- specjalizacja Stratygrafia, Sedymentologia i Paleontologia – 120 godzin (przy wyborze 60 godzin za 6 ECTS z listy D dla semestru 
letniego) plus nielimitowany czas Pracowni magisterskiej 
- specjalizacja Geologia klimatyczna – 150 godzin (przy wyborze 0 godzin za 0 ECTS z listy przedmiotów kierunkowych dla 
semestru letniego) plus nielimitowany czas Pracowni magisterskiej 
- specjalizacja Geochemia, Mineralogia, Petrologia i Geologia Złożowa – 150 godzin (przy wyborze 60 godzin za 4 ECTS z listy 
przedmiotów kierunkowych dla semestru letniego) plus nielimitowany czas Pracowni magisterskiej. 

 OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Pr – praktikum 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów – nie 

dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku 95 

   

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0532 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru W zależności od specjalności: 
SSP – 51 
GK – 37 
GMPiGZ - 38 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

96 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

brak 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 192 godziny; 4 ECTS 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Geologii UW 
Informacje ogólne 

1. Na Wydziale Geologii UW student studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Geologia stosowana zobowiązany jest do odbycia w trakcie 
studiów praktyki zawodowej (zwanej dalej praktyką) w wymiarze nie mniejszym niż 192 godzin 

 Za odbycie praktyki student otrzymuje zaliczenie na ocenę oraz 4 punkty ECTS. 
2. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Taka praktyka jest wykonywana w dowolnym terminie wybranym przez 

studenta i nie kończy się zaliczeniem na ocenę. 
3. Zasady odbycia praktyki mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów. 
 

Praktyka zawodowa ma w szczególności na celu: 
1. poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, 
2. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, 
3. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
4. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i nabywania umiejętności interpersonalnych, 
5. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 
6. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za 

powierzone zadania, 
7. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,  
8. nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji, 
9. przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań, 
10. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta, 
11. poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy. 
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Forma odbywania praktyki zawodowej 

1. Student może odbywać praktykę w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin 
dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 

2. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych na Wydziale lub z elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w 
Uniwersytecie Biuro Karier. 

3. Student może odbywać praktykę na Wydziale Geologii UW w ramach udziału w projektach badawczych. 
 
Organizacja praktyki zawodowej 

1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyki odpowiada Prodziekan ds. studenckich zwany dalej Pełnomocnikiem.  
2. Informacja o organizatorach praktyk, z którymi Wydział ma podpisane porozumienie, terminach i kontaktach, przygotowaniu koniecznych dokumentów, 

procedurze zawierania umów z organizatorem praktyk oraz formie zaliczania praktyk jest publikowana na stronie internetowej Wydziału. 
3. Nie jest wymagane, aby praktyka odbywała się w tygodniach i dniach następujących bezpośrednio po sobie.  

 
Obowiązki studenta  

1. Po wybraniu organizatora praktyk student zgłasza się do Dziekanatu ds. studenckich w celu omówienia szczegółów z Pełnomocnikiem. 
2. Przed rozpoczęciem praktyki, student uzgadnia ramowy program praktyk i warunki odbywania praktyk z opiekunem praktyk reprezentującym 

organizatora praktyk. 
3. Student po uzyskaniu akceptacji programu i terminu praktyki przez Pełnomocnika dostarcza organizatorowi praktyk skierowanie na praktyki (jeśli jest 

wymagane) i porozumienie w sprawie organizacji praktyk przygotowane przez Dziekanat ds. studenckich. 
4. Rodzaj porozumienia w sprawie praktyk może być dwojaki: 

 porozumienie długoterminowe- wynikające z zawartych umów między Wydziałem a organizatorami praktyk (oferta na stronie Wydziału) lub 
między Uniwersytetem a organizatorami praktyk (oferta dostępna w Biurze Karier UW). Szczegółowy wykaz dokumentów jakie należy 
przygotować dostępny jest na stronie Wydziału,  

 porozumienie trójstronne – podpisywane bezpośrednio między Wydziałem, studentem i organizatorem praktyk. Szczegółowy wykaz 
dokumentów jakie należy przygotować dostępny jest na stronie Wydziału. 

5. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym ramowym programem, a ponadto do: 
 przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, 
 przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyk porządku i dyscypliny pracy, 
 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
 przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez 

organizatora praktyk. 
 
Zaliczenie praktyki zawodowej 
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 Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk dostarczonego przez studenta do Dziekanatu ds. 
studenckich.   

 
 Potwierdzone odbycie praktyki obowiązkowej wpisane zostaje do systemu USOS jako zaliczenie na ocenę drukowane na karcie osiągnięć 

oraz w wykazie zajęć w suplemencie do dyplomu. 
 Potwierdzone odbycie praktyki nieobowiązkowej wpisane zostaje do systemu USOS jako dodatkowe osiągnięcie studenta wykazane w 

suplemencie do dyplomu. 
 
Ubezpieczenie 
1. Studenta odbywającego praktykę obowiązkową od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie trwania praktyki ubezpiecza Wydział. 
2. Student odbywający praktykę nieobowiązkową jest zobligowany wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie trwania 

praktyki na własny koszt. 
 
Informacje końcowe 
1. Uczelnia nie zwraca studentowi kosztów z tytułu odbywania praktyki.  
2. Studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do uczelni i Organizatora praktyk z tytułu wykonanych czynności w trakcie realizacji 

programu praktyk. 
3. Organizator praktyk może uznać za zasadne ustalenie wynagrodzenia dla studenta za czynności wykonywane w ramach praktyk. Warunki płatności ustala 

umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy studentem a organizatorem praktyk.  
 

Sylabus dla praktyk zawodowych 
 

Nazwa pola Komentarz 
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 
Jednostka prowadząca Wydział Geologii 
Jednostka, dla której przedmiot 
jest oferowany 

Wydział Geologii 

Kod przedmiotu   
Kod ERASMUS 
 

 

Przyporządkowanie do grupy 
przedmiotów 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana  

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

semestr letni lub zimowy 
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Skrócony opis przedmiotu Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych firmach związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
geologią. Czas trwania praktyk wynosi minimum 192 godziny. Zakres praktyk obejmuje zarówno udział studentów w opracowaniu 
projektów i dokumentacji, jak również udział w pracach terenowych i określany jest w odrębnej umowie.  

Forma(y)/typ(y) zajęć Praktyka zawodowa  
Pełny opis przedmiotu W zależności od bieżącej działalności firmy w której student odbywa praktykę konieczne jest aby uczestniczył w minimum 2 

zakresach działań z wymienionej poniżej listy: 
 
1. badania laboratoryjne 
2. korzystanie z zasobów internetowych danych geologicznych, ich weryfikacji, obliczenia geologicznych z zastosowaniem prostych 
oraz zaawansowanych programy komputerowe, interpretacja wyników obliczeń w sposób opisowy lub graficzny 
3. wykonywanie i analiza map geologicznych 
4. analiza planów zagospodarowania przestrzennego 
5. opracowywanie projektów robót geologicznych 
6. opracowywanie dokumentacji geologicznych 
7. opracowywanie dokumentacji badań podłoża 
8. opracowywanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich 
9. sporządzanie raportów sozologicznych 
10. sporządzanie projektów rekultywacji 
11. opracowanie i interpretacja geologiczna danych  
12. badania terenowe 
 
Na każdym etapie praktyk studenci są nadzorowani i koordynowani przez wyznaczonych pracowników firmy.  

Wymagania 
wstępne 

Wymagania 
formalne 

 

Założenia 
wstępne 

Umiejętność pracy z materiałami kartograficznymi, umiejętność opisu makroskopowego próbek gruntu, znajomość podstawowego 
oprogramowania stosowanego w geologii 

Efekty uczenia się W trakcie praktyk student (min. 1 z tych punktów musi być wskazany w umowie): 
– poznaje specyfikę prac kameralnych i terenowych prowadzonych w działalności komercyjnej związanej z geologią i ochroną 
środowiska 
– zapoznaje się z oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie tworzenia dokumentacji 
– uczy się pracy w zespole. 
– zdobywa doświadczenie zawodowe 

Punkty ECTS 4 ECTS 
Metody i kryteria oceniania Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaświadczenie o odbyciu praktyk  
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę 
Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy/przedmiot do wyboru 
Sposób realizacji przedmiotu Przedmiot realizowany jest w różnych instytucjach i firmach geologicznych 
Język wykładowy Polski 
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Załącznik nr 48 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki o Ziemi i środowisku 100 nauki o Ziemi i środowisku 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4  

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w 
zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem 
hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, 
gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska 

P7S_WG 

K_W02 ma wiedzę na temat wielorakich związków między elementami 
środowiska, powiązaniami abiotyczno-biotycznymi oraz 
oddziaływaniami antropogenicznymi, zna podstawowe parametry i 
schematy opisujące te oddziaływania oraz metody ich zapisu 
matematycznego i analizy statystycznej  

P7S_WG 
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K_W03 ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń, źródeł ich pochodzenia i 
warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności gruntów i wód 
podziemnych na zanieczyszczenia 

P7S_WG 

K_W04 ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów złóż surowców mineralnych i 
wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości 
oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z 
obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania 
zasobami surowców mineralnych i wody, ma wiedzę z zagadnień 
bilansu złóż i bilansu wodno-gospodarczego 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W05 ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i  
geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i 
środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego 
oprogramowania, w tym ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i 
sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach 
danych geologicznych i środowiskowych 

P7S_WG 

K_W06 ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego, 
współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektami 
budowlanymi, zasad dokumentowania środowiska geologicznego dla 
potrzeb dokumentacji kartograficznych, przemysłu wydobywczego, 
obiektów budownictwa powszechnego, przemysłowego, wodnego i 
gospodarki odpadami 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 zna zasady projektowania, budowy i funkcjonowania konstrukcji 
hydrotechnicznych i inżynierskich, służących zagospodarowaniu, 
ochronie oraz bezpiecznemu i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów 
surowców i wodnych, ma wiedzę z dziedziny obciążeń działających na 
podłoże budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych 

P7S_WG 
P7S_WK 
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K_W08 ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, 
zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w 
zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady 
schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych  

P7S_WG 

K_W09 ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale 
regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra 
strukturalne, historię basenów sedymentacyjnych, obszary 
występowania złóż, obszary występowania wód leczniczych i 
termalnych; ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych 
regionów na świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map 
geologicznych 

P7S_WG 

K_W10 ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań 
laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; 
ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i 
diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał 

P7S_WG 

K_W11 zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. 
zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin 
oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu 
środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady 
procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w 
zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad 
ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej 
przedsiębiorczości 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w 
ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz 
referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie 
istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w 

P7S_WG 
P7S_WK 
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języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich 
norm 

K_W13 posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i 
narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna 
również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w 
laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W14 

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi 
dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z 
których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą 
na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 
P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, 
geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, 
geoinżynierskie) 

P7S_UW 
P7S_UO 

K_U02 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi 
dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste 
oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, 
AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy 
lub graficzny 

P7S_UW 

K_U03 umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy 
prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców 
w celach naukowych i przemysłowych ; potrafi określić jakość wód 
podziemnych, ocenia ich przydatność do różnych potrzeb, ocenia 
stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i jakości 

P7S_UW 
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wód podziemnych, ocenia podatność tych wód na zanieczyszczenia i 
określa  zasady ich monitoringu i ochrony 

K_U04 umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z 
uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań, optymalne dla 
środowiska naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, 
identyfikuje zagrożenia środowiskowe wynikające z procesu 
inwestycyjnego 

P7S_UW 

K_U05 potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi 
restorować i bilansować przekroje geologiczne; posiada zdolność 
identyfikacji litologii i struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym 
oraz określania ich parametrów geologicznych i petrofizycznych; potrafi 
rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-
geofizyczną obsługą wierceń 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zwięźle scharakteryzować warunki geologiczne, geologiczno-
złożowe, geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne 
poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie 
porównać obszary Polski pod względem zasobności w złoża surowców 
mineralnych i wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę złóż i wód 
mineralnych Polski w nawiązaniu do historii geologicznej rozwoju 
danego obszaru i jego budowy geologicznej 

P7S_UW 

K_U07 potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada 
umiejętność opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego 
terenu, potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku 
geologiczno-inżynierskim, zna zasady dokumentowania geologicznego, 
złożowego i geologiczno-inżynierskiego 

P7S_UW 

K_U08 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie 
temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej 
literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej 

P7S_UW 
P7S_UK 
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zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej 
się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za 
pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w 
języku polskim 

P7S_UU 

K_U09 zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty 
prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność 
projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych 
i wód podziemnych, zna podstawy prawidłowej gospodarki wodnej i jej 
aspekty ekonomiczne 

P7S_UW 
P7S_UO 

K_U10 planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, 
terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu 
pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego 
lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, 
gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U11 ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej 
oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na 
poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury 
podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy 
magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i 
wykorzystania w pracy badawczej 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

K_U12 wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej 
pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie 
tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę 
magisterską  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

   



 

9 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych 
kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu 
rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z 
literaturą fachową i aktami prawnymi 

P7S_KK 

K_K02 

współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz 
podczas grupowych zajęć kameralnych 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR

K_K03 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety 
służące realizacji zadania badawczego 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR

K_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować 
problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania P7S_KK 

K_K05 potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w 
zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych   

P7S_KK 
P7S_KO 

K_K06 skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w 
mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań 

P7S_KK 
P7S_KO 

K_K07 wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas 
prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach 
zawodowych 

P7S_KK 
P7S_KR 
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K_K08 zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego 
przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i 
zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór 
odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór 
odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi 
zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi  

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

K_K09 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną 
specjalnością P7S_KK 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
  



 

11 

2. Specjalności na kierunku studiów: geologia inżynierska 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 

kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Nazwa specjalności: geologia inżynierska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 (GI) 

ma wiedzę w zakresie chemicznego i mineralnego składu gruntów, ich klasyfikacji, 
wiązań strukturalnych, parametrów i właściwości gruntów oraz zjawisk w nich 
zachodzących, czynników i procesów glebotwórczych, klasyfikacji gleb, głównych 
typów gleb w Polsce i na świecie 

P7S_WG 

S_W02 (GI) 
ma wiedzę na temat modeli środowiska geologiczno-inżynierskiego, kartografii 
geologiczno-inżynierskiej, obiektów budowlanych i zasad określania ich kategorii 
geotechnicznej, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego 

P7S_WG 

S_W03 (GI) ma wiedzę na temat strumienia wód podziemnych i jego parametrów oraz procesów 
przepływu i transportu masy w ośrodku gruntowym P7S_WG 

S_W04 (GI) 
ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń wód podziemnych, źródeł ich 
pochodzenia i warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności wód 
podziemnych na zanieczyszczenia 

P7S_WG 

P7S_WK 

S_W05 (GI) 

ma wiedzę w zakresie współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem, typów 
fundamentów i rodzajów posadowienia budowli, nośności podłoża, jego odkształceń, 
osiadania, a także geologicznych zasad tworzenia i zabezpieczania skarp, obliczania 
ich stateczności 

P7S_WG 
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S_W06 (GI) 

ma wiedzę o skałach i masywach skalnych w ocenie podłoża budowlanego, surowcach 
budowlanych i kruszywach, zachowaniu skał w warunkach obciążeń i odkształceń, 
przyczyn, przebiegu oraz skutków deterioracji, modyfikacji przebiegu niekorzystnych, 
procesach dezintegracyjnych w skałach i gruntach,  geologicznych warunkach 
projektowania i realizacji  obiektów hydrotechnicznych 

P7S_WG 

P7S_WK 

S_W07 (GI) ma wiedzę na temat zastosowania aktów prawnych w geologii, zna zasady 
projektowania i dokumentowania geologicznego 

P7S_WG 

P7S_WK 

S_W08 (GI) 
ma wiedzę w zakresie prawdopodobieństwa, zna podstawowe pojęcia statystyki, 
szeregi statystyczne i ich opracowanie, estymację punktową, przedziały ufności, zna 
metody weryfikacji hipotez statystycznych i testy istotności, rodzaje korelacji 

P7S_WG 

S_W09 (GI) 

ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady 
metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w 
celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb 
modelowych, 

P7S_WG 

S_W10 (GI) 
ma wiedzę na temat budowy geologicznej w podziale regionalnym z uwzględnieniem 
specyfiki warunków i procesów geologiczno – inżynierskich oraz treści seryjnych map 
analitycznych 

P7S_WG 

S_W11(GI)  ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych 
P7S_WG 

P7S_WK 

S_W12 (GI) ma wiedzę z zakresu wyboru, projektowania i wykonania terenowych badań 
geologicznych 

P7S_WG 

P7S_WK 

S_W13 (GI) zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej 
P7S_WG 

P7S_WK 

S_W14 (GI) 

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin  naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 

dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony 
studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych 

dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 (GI) stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (geologiczno-inżynierskie, 
geomechaniczne, geotechniczne, hydrogeologiczne) 

P7S_UW 

P7S_UO

S_U02 (GI) 
korzysta z zasobów internetowych danych geologiczno-inżynierskich i 
hydrogeologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń 
programy komputerowe (np. PLAXIS, AutoCAD, Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń 
w sposób opisowy i graficzny

P7S_UW 

S_U03 (GI) 
charakteryzuje genetyczne typy oraz warunki powstawania gruntów i gleb, określa ich 
skład chemiczny i mineralny, rozpoznaje struktury i ocenia ich wpływ na właściwości 
fizyczno-mechaniczne, rozpoznaje typy gruntów i gleb i oblicza ich parametry, ocenia 
właściwości użytkowe gleb

P7S_UW 

S_U04 (GI) 
potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada umiejętność 
opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego terenu, potrafi 
zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, zna zasady 
dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

P7S_UW 

S_U05 (GI) 
identyfikuje jednorodne warstwy geotechniczne i dokonuje ich oceny jako podłoża 
budowlanego, oblicza naprężenia w gruncie, wielkość osiadania obiektów i określa 
ich stabilność, wyznacza nośność gruntów oraz oblicza stateczność zboczy

P7S_UW 

S_U06 (GI) 
wykazuje umiejętność oceny surowców kamiennych pod kątem ich przydatności 
gospodarczej, analizy procesów deformacji skał i warunków współpracy obiektów 
inżynierskich z podłożem skalnym, rozpoznaje zagrożenia naruszenia stateczności 
obiektów naturalnych i sztucznych zlokalizowanych na podłożu skalnym

P7S_UW 

S_U07 (GI)  
prowadzi obliczenia jakościowe wód podziemnych, ocenia ich przydatność do 
różnych potrzeb, ocenia stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i 
jakości wód podziemnych, ocenia podatność tych wód na zanieczyszczenia i określa  
zasady ich monitoringu i ochrony

P7S_UW 
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S_U08 (GI) 

opisuje strukturę strumienia filtracji i interpretuje siatkę hydrodynamiczną, wyjaśnia 
sens warunków brzegowych i początkowych w modelach pola filtracji, rozwiązuje 
ogólne równanie przepływu dla różnych typów powierzchni brzegowej, opisuje 
główne składowe procesu transportu masy w wodach podziemnych, wyjaśnia sens 
fizyczny składowych równania adwekcji-dyspersji i podaje warunki jego rozwiązania

P7S_UW 

S_U09 (GI) 
zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością 
geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania robót geologicznych i 
sporządzania dokumentacji geologicznych

P7S_UW 

P7S_UO 

S_U10 (GI) 
planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja 
wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do 
osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty 
badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) wg odpowiednich technik

P7S_UW 

P7S_UU 

S_U11 (GI) 
oblicza parametry statystyczne, tworzy szeregi rozdzielcze i interpretuje je graficznie, 
wyznacza przedziały ufności, weryfikuje hipotezy statystyczne, oblicza równania  
regresji i współczynniki korelacji liniowej, potrafi zinterpretować wyniki otrzymane za 
pomocą statystycznych programów komputerowych 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU

S_U12 (GI) 
posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, ma umiejętność studiowania 
fachowej literatury polskiej i światowej oraz dokumentacyjnych materiałów 
niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy 
badawczej 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU

S_U13(GI)  
wykazuje umiejętność wyboru zakresu i tematyki pracy magisterskiej pod kątem 
przyszłego rozwoju zawodowego, umie przedstawić w formie tekstowej, graficznej i 
multimedialnej rozwiązanie zadania geologicznego, w tym ujęcie problematyki pracy 
magisterskiej 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 (GI) 
rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz 
znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych 
poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi 

P7S_KK 
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S_K02 (GI) współdziała w zespołach  tematycznych w laboratorium i na zajęciach terenowych 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

S_K03 (GI) potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji 
zadania badawczego 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

S_K04 (GI) realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i 
zaproponować sposoby ich rozwiązania P7S_KK 

S_K05 (GI)  
skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz na forum społecznym w dyskusjach, 
redakcji tekstów z  zastosowaniem prezentacji multimedialnych dotyczących wyników 
analiz i badań, zarówno w języku polskim jak również angielskim 

P7S_KK 

P7S_KO 

S_K06(GI)  wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac 
laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych 

P7S_KK 

P7S_KR 

S_K07 (GI) 
zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia 
badawczego lub praktycznego (np. dobór odpowiednich technik wiercenia, prac 
badawczych, rozwiązań w zakresie modyfikacji podłoża gruntowego , 
fundamentowania  itd..) 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

S_K08 (GI) jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością P7S_KK 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Nazwa specjalności: gospodarka surowcami mineralnymi 
Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S_W01 (GSM) zna szczegółowo i rozumie problematykę procesów powstawania i 

różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów 
na kształtowanie się Ziemi 

K_W01 

S_W02 (GSM) zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych, 
zna obszary ich występowania w Polsce i na świecie 

K_W01, KW_04, K_W09 

S_W03 (GSM) zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w 
badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, zna zalety 
i ograniczenia poszczególnych metod analitycznych, zna znaczenie badań 
empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych 

K_W02, K_W05, K_W08, 
K_W10, K_W13 

S_W04 (GSM) zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej 
oraz zasady planowania badań 

K_W10, K_W13, K_W14 

S_W05 (GSM) zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada 
wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych Polski i świata 

K_W04, K_W05, , K_W06, 
K_W11 

S_W06 (GSM) zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż 
kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż, zagrożenia 
środowiskowe związane z poszukiwaniem, eksploatacją złóż i ich rekultywacją

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W13, K_W14 
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S_W07 (GSM) zna możliwości zastosowania badań izotopowych w rozstrzyganiu problemów 
geologicznych i metody analityczne stosowane w geochemii izotopów i 
geochronologii 

K_W10, K_W13 

S_W08 (GSM) zna zasady termodynamiczne procesów geologicznych, zna wpływ ciśnienia i 
temperatury na powstawanie określonych faz mineralnych, zna warunki 
laboratoryjnego odtwarzania wybranych procesów przyrodniczych 

K_W08, K_W02, K_W10, 
K_W12, K_W13 

S_W09 (GSM) zna problematykę z zakresu geochemii organicznej i roli biosfery w przebiegu 
procesów geologicznych, zna rolę mikroorganizmów w szeroko rozumianych 
procesach geologicznych 

K_W02, K_W06, K_W10, 
K_W14 

S_W10 (GSM) zna budowę strukturalną minerałów i jej wpływ na właściwości substancji, zna 
obecne i przeszłe  zastosowanie geomateriałów mineralnych w nauce i 
przemyśle  

K_W01, K_W05, K_W10, 
K_W13, K_W14 

S_W11 (GSM) zna proste i zaawansowane procesy technologiczne stosowane do przeróbki 
surowców mineralnych, zna zastosowanie otrzymanych produktów w nauce i 
przemyśle 

K_W03, K_W04, K_W06, 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_W12, K_W13 

S_W12 (GSM) zna elektroniczne bazy danych i programy niezbędne do opracowywania 
wyników badań 

K_W05, K_W06, K_W08, 
K_W10, K_W13 

S_W13 (GSM) zna programy komputerowe stosowane do modelowania i rozwiązywania 
szeroko rozumianych problemów geologicznych 

K_W05, K_W06, K_W08, 
K_W10, K_W12 

S_W14 (GSM) zna zależności na światowym i krajowym rynku surowców mineralnych oraz 
zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W09, K_W11, K_W12 

S_W15 (GSM) zna zasady funkcjonowania światowych giełd surowcowych i metody wyceny 
aktywów geologicznych 

K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W14 

S_W16 (GSM) zna obowiązujące Prawo Geologiczne i Górnicze, zna wymogi prawne i 
zasady sporządzania dokumentacji geologicznej 

K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12 
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S_W17 (GSM) zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej K_W11, K_W12 

S_W18 (GSM) zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej K_W13 

S_W19 (GSM) zna geologię regionalną obszaru Polski, potrafi odtworzyć jej historię 
geologiczną 

K_W 01, K_W09 

S_W20 (GSM) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin  naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 
dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został 
wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie 
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

K_W14 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 (GSM) umie zaplanować tok analityczny właściwy dla danego materiału badawczego 
i założonych celów, zinterpretować otrzymane wyniki 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U11 

S_U02 (GSM) umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym,  podstawową i zaawansowaną 
aparaturą badawczą 

K_U01, K_U03 

S_U03 (GSM) potrafi wykorzystać elementy statystyki w interpretacji uzyskanych wyników 
analitycznych, umie objaśnić otrzymane rezultaty 

K_U 02, K_U 05, K_U06, 
K_U08, K_U10 

S_U04 (GSM) umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do 
jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń. 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U10, 
K_U11 

S_U05 (GSM) umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, 
zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne 
doświadczenia i najnowsze dane literaturowe 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12 
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S_U06 (GSM) 
 

umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do 
jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i 
przemysłowych 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U11 

S_U07 (GSM) umie określić właściwości strukturalne i technologiczne surowców mineralnych 
i ich implikacje w nauce i przemyśle 

K_U01, K_U08, K_U10, 
K_U11 

S_U08 (GSM) umie określić rolę związków organicznych w przyrodzie i procesy związane z 
formowaniem złóż surowców energetycznych, umie przewidzieć rolę 
mikroorganizmów w powstawaniu tych złóż 

K_U01, K_U03, K_U06, 
K_U08, K_U10, K_U11 

S_U09 (GSM) umie dokonać wyboru właściwych metod poszukiwawczych dla złóż surowców 
mineralnych, zna zasady eksploatacji i udostępniania złóż, określić zagrożenia 
środowiskowe związane z działalnością eksploatacyjną 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U09, K_U11 

S_U10 (GSM) umie zaplanować i poprowadzić badania terenowe właściwe dla danego 
zakresu prac geologicznych 

K_U10 

S_U11 (GSM) umie wybrać określone techniki komputerowe do rozwiązywania zagadnień w 
zakresie geologii i zinterpretować uzyskane rozwiązania 

K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U08, K_U11 

S_U12 (GSM) umie przedstawić swoje wyniki badań w formie krótkiego wystąpienia ustnego 
i pracy pisemnej, umie odnieść się do najnowszych danych literaturowych, 
zarówno polsko- jak również anglojęzycznych, i krytycznie zweryfikować 
poprawność uzyskanych przez siebie wyników 

K_U11, K_U 12, K_U06, 
K_U08 

S_U13 (GSM) umie określić termodynamiczne warunki procesów geologicznych na 
podstawie otrzymanych danych, umie samodzielnie przeprowadzić 
eksperymenty  

K_U01, K_U08, K_U11 

S_U14 (GSM) umie pobrać, odpowiednio przygotować i zabezpieczyć materiał badawczy K_U10 

S_U15 (GSM) umie analizować projekty inwestycyjne dla złóż surowców mineralnych, umie 
samodzielnie sporządzić podstawową dokumentację geologiczną 

K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U 10, K_U11 
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S_U16 (GSM) ma umiejętności językowe na poziomie B2+, wystarczające do korzystania z 
anglojęzycznej literatury naukowej oraz potrafi zreferować wyniki badań przy 
użyciu technik multimedialnych 

K_U11, K_U12 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 (GSM) współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy 
własne grupy badawcze 

K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K07, K_K08, 
K_K09 

S_K02 (GSM) umie zaplanować kolejne etapy prac w celu wykonania prezentacji, prac 
zaliczeniowych i sporządzenia pisemnych sprawozdań 

K_K01, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K08, 
K_K09 

S_K03 (GSM) realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i 
zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej 
wiedzy i umiejętności 

K_K 01, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K09 

S_K04 (GSM) zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, 
wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia 

K_K01, K_K 08, K_K09 

S_K05 (GSM) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac 
laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie 
badań 

K_K07, K_K08 

S_K06 (GSM) rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy 
geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych 

K_K01, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K08, 
K_K09 

S_K07 (GSM) zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych 
celów przy wykonywaniu prac geologicznych 

K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K09 

S_K08 (GSM) zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z 
uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki 

K_K05, K_K08 

S_K09 (GSM) zna zasady przedsiębiorczości K_K08 
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S_K10 (GSM) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych 
doniesień naukowych w swojej dziedzinie 

K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K09 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Nazwa specjalności: geologia środowiskowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S_W01 (GŚ) dostrzega wielorakie związki między elementami składowymi środowiska i 

rozumie procesy zachodzące w środowisku na różnych poziomach organizacji 
przyrody  

K_W01 K_W02 

S_W02 (GŚ) rozumie skomplikowane powiązania abiotyczno-biotyczne sprzężone w obiegu 
geochemicznym i biogeochemicznym pierwiastków w obecnej biosferze i 
rozumie ich historię 

K_W01 K_W02 K_W03 
K_W05 K_W06 

S_W03 (GŚ) ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń wód podziemnych, źródeł ich 
pochodzenia i warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności wód 
podziemnych na zanieczyszczenia 

K_W01 K_W02 K_W03 
K_W04 

S_W04 (GŚ) zna pojęcia z zakresu ekotoksykologii oraz główne substancje toksyczne 
występujące w środowisku 

K_W01 K_W03  

S_W05 (GŚ) posiada wiedzę z zakresu hydrologicznych i hydrogeologicznych podstaw 
kształtowania się zasobów wodnych oraz ich ochrony 

K_W03 K_W07 K_W09 

S_W06 (GŚ) posiada pogłębioną wiedzę w zakresie szkód górniczych i zagrożeń 
środowiska wynikających z prowadzenia eksploatacji różnymi technikami 
górniczymi różnych rodzajów surowców mineralnych i energetycznych w 
różnych warunkach geologicznych 

K_W04 K_W07 K_W11 
K_W14  
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S_W07 (GŚ) zna i rozpoznaje podstawowe geozagrożenia związane z procesami 
naturalnymi i antropogenicznymi, rozumie związki przyczynowo skutkowe 
pomiędzy procesami geologicznymi, a katastrofami przyrodniczymi 

K_W01 K_W02 K_W03 
K_W07 

S_W08 (GŚ) posiada wiedzę dotyczącą systemu planowania przestrzennego Polski, 
geologicznych uwarunkowań planowania przestrzennego oraz zasad 
zrównoważonego rozwoju 

K_W09 K_W13 K_W14 

S_W09 (GŚ) zna zasady monitoringu środowiska K_W05 K_W06 K_W08 

S_W10 (GŚ) posiada wiedzę dotyczącą metod remediacji, rekultywacji i renaturyzacji 
środowiska 

K_W11 K_W13 K_W14 

S_W11 (GŚ) zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych i 
środowiskowych z wykorzystaniem technik komputerowych, 
geoinformacyjnych, danych przestrzennych i baz danych 

K_W05 K_W08 K_W12 

S_W12 (GŚ) posiada wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w 
opracowaniach środowiskowych i geologiczno-środowiskowych 

K_W05 K_W08 K_W12 

S_W13 (GŚ) zna podstawy prawne oraz istotę ocen oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w zakresie metodyki badań i procedur wymaganych w Polsce oraz 
rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach opracowań środowiskowych 

K_W10 K_W11 K_W14 

S_W14 (GŚ) zna metody przedstawiania  wyników badań oraz referowania stanu wiedzy 
odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i 
obcej, zna warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej  

K_W12 

S_W15 (GŚ) posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i 
narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią 

K_W05 K_W11 K_W13 

S_W16 (GŚ) zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę zarówno laboratoryjną, jak i terenową 

K_W11 K_W13 

S_W17 (GŚ) ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

K_W11 

S_W18 (GŚ) zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań  K_W11 K_W14 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 (GŚ) wykonuje oraz opisuje proste i zaawansowane zadanie badawcze 
indywidualnie i zespołowo 

K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 
K_U06 K_U08 

S_U02 (GŚ) planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania 
zadanego problemu w ochronie środowiska  

K_U01 K_U02 K_U04 K_U08 

S_U03 (GŚ) stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w 
zespole 

K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 
K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 
K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 

S_U04 (GŚ) prezentuje publicznie wyniki własnej pracy wykazując umiejętność 
posługiwania się różnymi technikami 

K_U11 K_U12 

S_U05 (GŚ) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii K_U01 K_U11 K_U12 

S_U06 (GŚ) posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w 
języku polskim i angielskim, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ 

K_U01 K_U02 K_U08 K_U11 
K_U12 

S_U07 (GŚ) wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w 
przyrodzie ożywionej i nieożywionej 

K_U01 K_U02 K_U03  

S_U08 (GŚ) ocenia krytycznie informacje o środowisku K_U05 K_U08 K_U11  

S_U09 (GŚ) zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne 
związane z działalnością geologiczną, stosuje nowoczesne techniki 
informacyjne (np. GIS, teledetekcja) oraz statystyczne 

K_U09  

S_U10 (GŚ) łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących 
poglądów i hipotez 

K_U02  

S_U11 (GŚ) identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla 
rozwiązania problemów środowiskowych 

K_U04 K_U05 K_U06 K_U09  

S_U12 (GŚ) sporządza proste raporty i opracowania oraz wytyczne do ekspertyz na 
podstawie zebranych danych, umie ocenić krytycznie takie opracowania 

K_U10  
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S_U13 (GŚ) umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z 
uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań,  optymalne dla środowiska 
naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, identyfikuje zagrożenia 
środowiskowe wynikające z procesu inwestycyjnego 

K_U04 K_U07  

S_U14 (GŚ) potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności 
gospodarczej 

K_U04 K_U05 K_U06  

S_U15 (GŚ) wyjaśnia związki między budową geologiczną a możliwością wystąpienia 
geozagrożeń 

K_U04 K_U05 K_U06  

S_U16 (GŚ) potrafi wykorzystać w praktyce metody geochemiczne oraz bioindykacyjne 
stosowane w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska 

K_U01 K_U02  

S_U17 (GŚ) planuje zawodowa karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy 
własnej 

K_U01 K_U02 K_U04 K_U05 
K_U10  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 (GŚ) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01 K_K08  

S_K02 (GŚ) potrafi współdziałać i pracować w zespołach zarówno w laboratorium, jak  i w 
trakcie prac  terenowych, przyjmując w niej różne role 

K_K02 K_K04 

S_K03 (GŚ) weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie 
podwładnych 

K_K08 

S_K04 (GŚ) potrafi odpowiednio określić gradację problemów służących realizacji 
określonego zadania 

K_K03 

S_K05 (GŚ) wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu;  ma świadomość istnienia 
metody naukowej w gromadzeniu wiedzy, dba o rzetelność i wiarygodność 
swojej pracy naukowej 

K_K01 K_K08 K_K09 

S_K06 (GŚ) rozumie potrzebę  stałej weryfikacji pozyskiwanych informacji poprzez 
systematyczne zapoznawanie się z opracowaniami naukowymi 

K_K01 K_K08 K_K09 
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S_K07 (GŚ) jest świadomy politycznych i społeczno- ekonomicznych uwarunkowań 
ochrony środowiska 

K_K05 

S_K08 (GŚ) rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji 
oraz znajdowania nowych metod w celu rozwiązywania problemów 
badawczych 

K_K01  

S_K09 (GŚ) wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac 
laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych 

K_K07 

S_K10 (GŚ) jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną 
środowiska  

K_K08 K_K09 

S_K11 (GŚ) skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i 
specjalistami z różnych dziedzin w zakresie ochrony środowiska 

K_K06 

S_K12 (GŚ) docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk 
przyrodniczych 

K_K01  

S_K13 (GŚ) rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii K_K01 K_K09 

S_K14 (GŚ) wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań K_K07 K_K09 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Nazwa specjalności: hydrogeologia 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S_W01 (H) ma wiedzę na temat czynników kształtujących chemizm wód podziemnych 

pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, procesów hydrochemicznych 
P7S_WG 
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w środowisku gruntowo-wodnym, modelowania hydrochemicznego, kartografii 
związanej z chemizmem i jakością wód podziemnych 

S_W02 (H) ma wiedzę na temat strumienia wód podziemnych i jego parametrów oraz 
procesów przepływu i transportu masy w ośrodku gruntowym oraz jego zapisu 
matematycznego, schematów dopływu wód podziemnych do studni, 
przepływów zmiennogęstościowych  

P7S_WG 

S_W03 (H) ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń wód podziemnych, źródeł ich 
pochodzenia i warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności wód 
podziemnych na zanieczyszczenia 

P7S_WG 

S_W04 (H) ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów wód podziemnych, metod ich 
rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu 
zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady 
gospodarowania zasobami wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu wodno-
gospodarczego 

P7S_WG 
P7S_WK 

S_W05 (H) ma wiedzę na temat modeli środowiska geograficznego, baz 
geoprzestrzennych danych środowiskowych, posiada znajomość 
oprogramowania ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i sposobów 
wizualizacji danych w tym programie oraz innych programach opartych na 
bazach danych środowiskowych 

P7S_WG 
 

S_W06 (H) ma wiedzę na temat modeli środowiska geologiczno-inżynierskiego, 
współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem 
budowlanym, kartografii geologiczno-inżynierskiej, zasad dokumentowania 
środowiska geologiczno-inżynierskiego dla obiektów budownictwa 
powszechnego, przemysłowego, wodnego i gospodarki odpadami 

P7S_WG 
P7S_WK 

S_W07 (H) zna zasady projektowania, budowy i funkcjonowania konstrukcji 
hydrotechnicznych, służących zagospodarowaniu, ochronie oraz 
bezpiecznemu i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów wodnych, ma 
wiedzę z dziedziny obciążeń działających na budowle hydrotechniczne i ich 
podłoże oraz warunków filtracji i wielkości wyporu wokół urządzeń piętrzących

P7S_WG 
P7S_WK 
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S_W08 (H) ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna 
zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie 
planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji 
warunków geologicznych dla potrzeb modelowych,  

P7S_WG 

S_W09 (H) ma wiedzę na temat warunków hydrogeologicznych Polski w podziale 
regionalnym, w tym wód leczniczych i termalnych, wybranych regionów na 
świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map hydrogeologicznych 

P7S_WG 

S_W10 (H) ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań 
laboratoryjnych 

P7S_WG 

S_W11 (H) ma wiedzę z zakresu projektowania i wykonania terenowych badań 
hydrogeologicznych w kontekście ich celu i kosztochłonności  

P7S_WG 
P7S_WK 

S_W12 (H) zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie 
geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z 
wdrażaniem europejskich norm 

P7S_WG 
P7S_WK 

S_W13 (H) zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej P7S_WG 
P7S_WK 

S_W14 (H) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin  naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 
dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został 
wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie 
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 
P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 (H) stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (geochemiczne, 
hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne) 

P7S_UW 
P7S_UO 

S_U02 (H) korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich 
weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz 
zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy 
Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny 

P7S_UW 
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S_U03 (H) potrafi określić jakość wód podziemnych, ocenia ich przydatność do różnych 
potrzeb, ocenia stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i 
jakości wód podziemnych, ocenia podatność tych wód na zanieczyszczenia i 
określa  zasady ich monitoringu i ochrony 

P7S_UW 

S_U04 (H) opisuje strukturę strumienia filtracji i interpretuje siatkę hydrodynamiczną, 
wyjaśnia sens warunków brzegowych i początkowych w modelach pola 
filtracji, rozwiązuje ogólne równanie przepływu dla różnych typów powierzchni 
brzegowej, opisuje główne składowe procesu transportu masy w wodach 
podziemnych, wyjaśnia sens fizyczny składowych równania adwekcji-dyspersji 
i podaje warunki jego rozwiązania 

P7S_UW 

S_U05 (H) posiada umiejętność identyfikacji poziomów wodonośnych i oceny ich 
zasobności w wody podziemne, obliczania zasobów tych wód według różnych 
kryteriów i ustalania zasad ich ochrony  

P7S_UW 

S_U06 (H) potrafi zwięźle scharakteryzować warunki hydrogeologiczne poszczególnych 
rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski 
pod względem zasobności w wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę wód 
mineralnych Polski w nawiązaniu do budowy geologicznej 

P7S_UW 

S_U07 (H) potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada 
umiejętność opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego terenu, 
potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, 
zna zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego 

P7S_UW 

S_U08 (H) potrafi określić warunki stateczności budowli piętrzących i wyznaczyć jej 
zakres w określonej sytuacji geologicznej i hydrologicznej, wyznaczyć 
wielkość obciążeń statycznych i dynamicznych działających na budowle 
hydrotechniczne, posiada umiejętność wykonania obliczeń hydraulicznych 
prostych budowli piętrzących z uwzględnieniem wpływu właściwości podłoża 
gruntowego lub skalnego, potrafi zaprojektować proste budowle 
hydrotechniczne 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 
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S_U09 (H) zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne 
związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania 
prac w celu obliczania zasobów wód podziemnych, zna podstawy prawidłowej 
gospodarki wodnej i jej aspekty ekonomiczne 

P7S_UW 
P7S_UO 

S_U10 (H) planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa 
weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania 
materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, 
wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg 
odpowiednich technik 

P7S_UW 
P7S_UO 

S_U11 (H) ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz 
materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i 
wykorzystania w pracy badawczej, posiada umiejętności językowe na poziomie 
B2+ 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

S_U12 (H) wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod 
kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, 
graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 (H) rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji 
oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów 
badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami 
prawnymi 

P7S_KK 

S_K02 (H) 
współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas 
grupowych zajęć kameralnych 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

S_K03 (H) potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące 
realizacji zadania badawczego 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 
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S_K04 (H) realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i 
zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania P7S_KK 

S_K05 (H) potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego 
ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych   

P7S_KK 
P7S_KO 

S_K06 (H) skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na 
piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań 

P7S_KK 
P7S_KO 

S_K07 (H) wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac 
laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych 

P7S_KK 
P7S_KR 

S_K08 (H) zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego 
przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i 
zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego 
sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, 
np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować 
prace dla grupy ludzi  

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

S_K09 (H) jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną 
specjalnością 

P7S_KK 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: geologia stosowana 
Nazwa specjalności: tektonika i kartowanie geologiczne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S_W01 (TIKG)  Wie jak zbudowana jest planeta Ziemia oraz zna najważniejsze struktury 

tektoniczne i generalne zasady rządzące tektoniką płyt litosferycznych oraz 
K_W01, K_W02, K_W08, 
K_W09 
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procesami tektonicznymi  w obrębie różnych struktur, w tym również na 
obszarze Polski. Zna główne struktury tektoniczne, strukturę i ewolucję 
kontynentów i oceanów oraz terminologię dotyczącą opisu basenów 
sedymentacyjnych współczesnych i kopalnych. Zna współczesne metody 
odtwarzania procesów tektonicznych i neotektonicznych. 

S_W02 (TIKG) zna współczesne metody stratygrafii oraz ich genezę i związki z historycznymi 
koncepcjami rozwoju skorupy ziemskiej, rozumie  zasady aplikacji różnych 
metod stratygraficznych 

K_W01, K_W10 

S_W03 (TIKG) umie rozpoznawać i interpretować mikrostruktury tektonometamorficzne; 
potrafi rozpoznawać i analizować wskaźniki kinematyczne; umie określić 
warunki procesu deformacyjnego; potrafi przeprowadzić korelację wiekową 
deformacji 

K_W01, K_W10, K_W13 

S_W04 (TIKG) rozumie złożone procesy zachodzące w górotworze, zna podstawowe modele 
zachowania się skał w stanach krytycznych, posiada wiedzę w zakresie 
możliwości oraz metod badawczych oceny naprężeń geologicznych w 
masywie skalnym, zna metody analizy procesów deformacji skał i warunków 
współpracy obiektów inżynierskich z podłożem skalnym, rozpoznaje 
zagrożenia naruszenia stateczności obiektów naturalnych i sztucznych 
zlokalizowanych na podłożu skalnym. Posiada wiedzę na temat polowych i 
laboratoryjnych metod badań właściwości skał i masywów skalnych, zna 
klasyfikacje oceny skał i masywów skalnych, zna kryteria zniszczenia skał 

K_W01, K_W06, K_W07, 
K_W10, K_W12, K_W13, 
K_W14 

S_W05 (TIKG) rozumie złożone procesy deformacyjne które mają wpływ na stopień 
uszczelnienia skał zbiornikowych dla złóż węglowodorów, rozpoznaje i 
klasyfikuje typy uszczelnień występujące w strefach uskokowych 

K_W01, K_W04, K_W10 

S_W06 (TIKG) potrafi przygotować dane niezbędne do przeprowadzenia interpretacji 
geofizycznych; umie zinterpretować struktury tektoniczne na podstawie 
przekrojów sejsmicznych; potrafi opisać ewolucję tektoniczną danego obszaru 
na podstawie wykonanej interpretacji danych geofizycznych. Posiada wiedzę 
niezbędną przy geologiczno-geofizycznej obsłudze wierceń 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W08, K_W11 
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S_W07 (TIKG) zna zakres podstawowych pojęć i zastosowań GIS; zna metody pozyskiwania 
i opracowywania materiałów geologicznych, poznaje metody i narzędzia do 
tworzenia różnorodnych modeli geologicznych. Student ma wiedzę w zakresie 
możliwości przedstawienia danych geologicznych jako dane przestrzenne. Ma 
wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania do tworzenia projektów 
graficznych, zna zakres stosowalności grafiki wektorowej i rastrowej. 

K_W05, K_W08, K_W12 

S_W08 (TIKG) wie jak są zbudowane planety i księżyce Układu Słonecznego, oraz zna 
wspólne, generalne zasady zachodzących na nich procesów tektonicznych, 
zbliżone, pomimo fizycznego zróżnicowania omawianych globów. 

K_W01 

S_W09 (TIKG) wie, jakie są związki między budową geologiczną (zwłaszcza tektoniką) 
obszaru, a jego rzeźbą, wie także, jakich zobrazowań powierzchni terenu 
najlepiej użyć do rozpoznania danego typu budowy geologicznej 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W08 

S_W10 (TIKG) ma wiedzę na temat aspektów analizy jakościowej i ilościowej struktur 
tektonicznych, rozróżnia oba rodzaje analiz, zna możliwości interpretacyjne 
struktur tektonicznych, potrafi odtworzyć ewolucję strukturalną 
opracowywanego obszaru; ma wiedzę na temat możliwości quasi-
przestrzennej wizualizacji danych strukturalnych. 

K_W01, K_W02, K_W08, 
K_W12, K_W13 

S_W11 (TIKG) posiada wiedzę z zakresu budowy geologicznej i składu mineralnego 
najważniejszych złóż surowców występujących w Polsce. Ma podstawową 
wiedzę geologiczną niezbędną w procesie poszukiwania, udostępniania i 
eksploatacji złóż kopalin. Zna metody analizy projektów inwestycyjnych, 
wyceny wartości aktywów geologicznych oraz złoża kopaliny, rozumienie 
relacje zachodzące na światowym rynku surowcowym 

K_W01, K_W04, K_W09, 
K_W11 

S_W12 (TIKG) zna metodykę prac laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach skał 
osadowych. Ma wiedzę o procesach diagenetycznych zachodzących w 
niezlityfikowanym i częściowo zlityfikowanym materiale osadowym 

K_W10 

SW_13 (TIKG) zna terminologię, zarówno polsko- jak również anglojęzyczną, dotyczącą 
opisu basenów sedymentacyjnych współczesnych i kopalnych, potrafi 
scharakteryzować podstawowe morskie i lądowe systemy depozycyjne, ich 

K_W12 
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pochodzenie i ewolucję; zna zagadnienia związane z zastosowaniem 
otworowych profilowań geofizycznych w analizie strukturalnej i 
sedymentologicznej basenów sedymentacyjnych. Zna zagadnienia dotyczące 
procesów sedymentacyjnych typowych dla środowisk depozycji osadów 
klastycznych 

S_W14 (TIKG) zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu 
statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania 
stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury 
krajowej i obcej 

K_W10, K_W12 

S_W15 (TIKG) posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i 
narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również 
zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w 
trakcie pobytu w terenie 

K_W13 

S_W16 (TIKG) zapoznaje się ze sposobami pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację 
badań. Zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin 
oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym 
i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i 
innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady 
postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna 
skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej. Zna 
metody rozwoju własnej przedsiębiorczości 

K_W03, K_W11, K_W14 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 (TIKG) umie określić budowę planety Ziemia oraz umie powiązać najważniejsze 
zasady rządzące tektoniką płyt litosferycznych oraz procesami tektonicznymi  
w obrębie różnych struktur 

K_U01 

S_U02 (TIKG) ma umiejętność odtworzenia ewolucji tektonicznej każdego badanego przez 
siebie obszaru; potrafi stosować specjalistyczne oprogramowanie do 
przetwarzania oraz analizy danych strukturalnych; potrafi określać relacje 
wiekowe struktur tektonicznych na podstawie własnych obserwacji terenowych 

K_U01, K_U02, K_U06 
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i analizy materiałów kartograficznych. Umie powiązać charakter struktur 
tektonicznych z warunkami deformacji oraz umiejscowić je w ogólnym 
kontekście geotektonicznym. Stosuje wybrane techniki i narzędzia badawcze 
w zakresie analizy stopnia uszczelnienia złóż węglowodorów przez strefy 
uskokowe 

S_U03 (TIKG) stosuje specjalistyczne oprogramowanie GIS umożliwiające wizualizację oraz 
analizę przestrzenną danych geologicznych; posiada umiejętność tworzenia 
prostych modeli geologicznych 3D; posiada umiejętność w zakresie zasad 
planowania badań umożliwiających zgromadzenie danych przygotowanych do 
obróbki za pomocą oprogramowania GIS. Potrafi interpretować budowę 
geologiczną ze szczególnym uwzględnieniem elementów tektonicznych na 
podstawie analizy cyfrowego modelu terenu (DEM), zdjęć lotniczych i obrazów 
satelitarnych 

K_U02, K_U05, K_U08 

S_U04 (TIKG) potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi 
restorować i bilansować przekroje geologiczne; posiada zdolność identyfikacji 
struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym oraz określania ich 
parametrów; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z 
geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń; potrafi interpretować i korelować 
wybrane elementy strukturalne i sedymentologiczne na podstawie analizy 
rdzeni wiertniczych 

K_U03, K_U05, K_U08 

S_U05 (TIKG) posiada umiejętność rozpoznawania i interpretacji mikrostruktur 
tektonometamorficznych i warunków deformacji tektonicznych 

K_U01, K_U08 

S_U06 (TIKG) potrafi wyznaczyć fazy deformacji i potrafi skorelować je z emisją akustyczną 
oraz propagacją fali sprężystej; interpretuje wyniki badań wytrzymałościowo-
odkształceniowych; potrafi stworzyć prosty model numeryczny 

K_U01, K_U02 

S_U07 (TIKG) potrafi wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy koncepcjami rozwoju skorupy 
ziemskiej, wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania dowolnego zadania 
stratygraficznego oraz zna podstawy zasadniczych metod stosowanych do 
korelacji profili geologicznych,  

K_U02, K_U05, K_U08 



 

35 

S_U08 (TIKG) umie określić budowę konkretnych planet i księżyców, a także jest w stanie 
opisać wspólne, generalne zasady przebiegu procesów tektonicznych 
zachodzących na nich 

K_U02, K_U11 

S_U09 (TIKG) umie wykonać analizę geologiczno-złożową względem zadanych kryteriów 
bilansowości, określić przydatność niektórych surowców w gospodarce; potrafi 
opisać wpływ eksploatacji złóż na środowisko naturalne 

K_U03, K_U04, K_U06, 
K_U09 

S_U10 (TIKG) umie posługiwać się oprogramowaniem służącym do tworzenia projektów 
graficznych; potrafi zwizualizować graficznie wyniki pracy naukowej; potrafi 
wykonać obraz wektorowy na bazie obrazu rastrowego, czyniąc go bardziej 
użytecznym w procesie dalszej edycji i wydatnie zwiększając spektrum 
możliwości jego przetwarzania 

K_U02, K_U07 

S_U11 (TIKG) rozumie przebieg procesów diagenetycznych oraz potrafi rozpoznać i opisać 
produkty (efekty) tych procesów widocznych w zapisie kopalnym; potrafi 
interpretować środowiska i struktury diagenetycznych oraz przebieg 
diagenezy 

K_U01, K_U08 

S_U12 (TIKG) potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (strukturalne, 
kartograficzne, dokumentacyjne); uzyskuje praktyczne umiejętności planowani 
badań z wykorzystaniem aparatury i narzędzi dostępnych w jednostce a także 
poza nią 

K_U01, K_U02, K_U10 

S_U13 (TIKG) potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat 
różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury 
fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi 
referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na 
podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik 
multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim 

K_U08, K_U11, K_U12 

S_U14 (TIKG) posiada umiejętność posługiwania się ustawami oraz stosowania prawa 
geologicznego i górniczego w pracy zawodowej 

K_U03, K_U07, K_U09 

S_U15 (TIKG) samodzielnie wybiera pracę magisterską i planuje własną karierę zawodową 
lub naukową 

K_U12 
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S_U16 (TIKG) posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie 
z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz 
pisania pracy magisterskiej 

K_U08, K_U11, K_U12 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 (TIKG) współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych; jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas tych prac 

K_K02, K_K07 

S_K02 (TIKG) umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania badań, prac 
terenowych, prezentacji i prac zaliczeniowych 

K_K03 

S_K03 (TIKG) realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i 
zaproponować sposoby ich rozwiązania 

K_K01, K_K04 

S_K04 (TIKG) zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów 
III stopnia 

K_K01 

S_K05 (TIKG) student potrafi zastosować narzędzia informatyczne w celu rozwiązania 
problemów związanych z koniecznością wykonania projektu; potrafi 
wizualizować wyniki własnej pracy w formie akceptowalnej dla szeroko 
pojętego odbiorcy, tym samym wykształcając w sobie cechy pożądane przy 
autoprezentacji i w procesie autokreacji 

K_K01, K_K05, K_K06, 
K_K08, K_K09 

S_K06 (TIKG) wykonując zaliczeniowe projekty końcowe wykształca w sobie 
samodyscyplinę oraz umiejętność racjonalnego gospodarowania czasem i 
terminowość 

K_K03 

S_K07 (TIKG) rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach 
prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych 

K_K01, K_K04 

S_K08 (TIKG) zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych 
celów przy wykonywaniu prac geologicznych; zna zasady przedsiębiorczości i 
zdobywania funduszy na badania 

K_K03, K_K08 

S_K09 (TIKG) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01, K_K02 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

2. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów*: pierwszy i drugi  
Semestr*: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 
* przedmioty kierunkowe realizowane są na poszczególnych specjalnościach (GI – geologia inżynierska; GŚ – geologia 
środowiskowa; GSM (GM) – gospodarka surowcami mineralnymi (specjalizacja geomateriały mineralne);  GSM (Z) – gospodarka 
surowcami mineralnymi (specjalizacja poszukiwanie i dokumentowanie złóż);  H – hydrogeologia;  TiKG – tektonika i kartowanie 
geologiczne) w różnych semestrach i na różnych latach; nie ma więc możliwości rozdzielenia na poszczególne semestry/lata 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

w zależności od wyboru przedmiotu w zależności 
od wyboru 
przedmiotu 

3 GMPiGZ 
(GM) 
4 GI, 
GMPiGZ(Z), 
H, TiKG 
6 GŚ 

w zależności od 
wyboru 
przedmiotu 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wyboru przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Przedmioty do wyboru 
spoza kierunku 
(ogólnouniwersyteckie)

w zależności od wyboru przedmiotu 6, w tym 
minimum 5 
ECTS z 
przedmiotów 
zawierających 
treści 
humanistyczn
e i społeczne 

w zależności od 
wyboru 
przedmiotu 

 w zależności od 
wyboru przedmiotu 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wyboru przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Praktyka zawodowa      min. 
192 

  min. 192 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B/P nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki. Każdorazowo podpisywana jest umowa 
określająca zakres realizowanych praktyk. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 EP/EU P/B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11; K_U09; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

geologia inżynierska S_W07 (GI); S_U09 (GI); S_U12 (GI); S_K05 (GI); S_K08 (GI) 
gospodarka surowcami mineralnymi S_W16 (GSM); S_W17 (GSM); S_U15 (GSM); S_K03 (GSM); S_K10 (GSM) 
geologia środowiskowa S_W13 (GŚ); S_W17 (GŚ); S_U06 (GŚ); S_U09 (GŚ); S_K10 (GŚ) 
hydrogeologia S_W11 (H); S_U09 (H); S_K01 (H) 
tektonika i kartowanie geologiczne S_W16 (TIKG); S_U14 (TIKG); S_K03 (TIKG) 

Pracownia 
magisterska 

 nielim
itowa
ne 

   nielim
itowa
ne 

  Czas 
nielimitowany 

20 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. 
W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych 
archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13; K_U10; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K07; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

geologia inżynierska S_W11(GI);  S_W12 (GI); S_W13 (GI); S_U01 (GI); S_U12 (GI); S_U13(GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI); S_K05 
(GI); S_K06(GI); S_K07 (GI); S_K08 (GI) 
gospodarka surowcami mineralnymi S_U01 (GSM); S_U02 (GSM); S_U03 (GSM); S_U05 (GSM);  S_K01 (GSM); S_K02 (GSM); S_K03 
(GSM);  S_K07 (GSM) 
geologia środowiskowa S_W15 (GŚ); S_U01 (GŚ); S_U02 (GŚ); S_U03 (GŚ); S_U10 (GŚ); S_U11 (GŚ); S_U17 (GŚ); S_K01 (GŚ); S_K02 
(GŚ); S_K03 (GŚ); S_K04 (GŚ); S_K13 (GŚ); S_K14 (GŚ) 
hydrogeologia S_W12 (H); S_W13 (H); S_W14 (H); S_U01 (H); S_U10 (H); S_U11 (H); S_U12 (H); S_K01 (H); S_K02 (H); S_K03 (H); 
S_K04 (H) 
tektonika i kartowanie geologiczne S_W12 (TIKG); SW_13 (TIKG); S_W14 (TIKG); S_W15 (TIKG); S_U12 (TIKG); S_U13 (TIKG); S_K01; 
(TIKG); S_K02 (TIKG); S_K03 (TIKG); S_K04 (TIKG); S_K05 (TIKG) 

Wyjazd stażowy 
(wdw) 

     30   30 2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wyjazdy stażowe w grupach 3-4 osobowych, spersonalizowany dobór zainteresowań studentów do możliwości oferowanych 
przez firmy geologiczne współpracujące z Wydziałem Geologii; szczegółowe treści zależą od firmy w której realizowany jest 
wyjazd stażowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W14; K_U09; K_K08; K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

geologia inżynierska S_W13 (GI); S_W14 (GI); S_U09 (GI); S_K07 (GI); S_K08 (GI) 
gospodarka surowcami mineralnymi S_W20 (GSM); S_U14 (GSM); S_U15 (GSM); S_K09 (GSM); S_K10 (GSM) 
geologia środowiskowa S_W16 (GŚ); S_W17 (GŚ); S_W18 (GŚ); S_U17 (GŚ); S_K08 (GŚ); S_K09 (GŚ); S_K10 (GŚ) 
hydrogeologia S_W13 (H); S_W14 (H); S_U09 (H); S_U10 (H); S_K01 (H); S_K02 (H) 
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tektonika i kartowanie geologiczne S_W16 (TIKG); S_U14 (TIKG); S_K03 (TIKG); S_K08 (TIKG); S_K09 (TIKG) 

Łączna liczba punktów ECTS (na pierwszym i drugim roku): 25-28 w zależności od specjalności 
Łączna liczba godzin zajęć (na pierwszym i drugim roku): powyżej 152 godzin, ze względu na dużą dowolność w wyborze 
różnorodnych zajęć nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie górnego limitu liczby godzin realizowanych przez studentów  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
powyżej 152 godzin, ze względu na dużą dowolność w wyborze różnorodnych zajęć na różnych semestrach nie jest możliwe 
jednoznaczne oszacowanie górnego limitu liczby godzin realizowanych przez studentów 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Pr – praktikum 
– KT – kurs terenowy 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: geologia inżynierska 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

w zależności od wybranych przedmiotów 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Mechanika gruntów  
(GEOINŻ) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mechanika gruntów – jako dział wiedzy inżynierskiej obejmuje warunki równowagi oraz odkształcenia zachodzące w wyniku działania 
obciążeń w ośrodkach skalnych okruchowych (gruntach). 
Treść kształcenia: Rozkład naprężeń w gruncie. Naprężenia pierwotne. Naprężenia od budowli. Stan odkształcenia. Osiadanie budowli. 
Konsolidacja. Osiadanie w czasie. Wytrzymałość gruntów. Ścieżka obciążeń. Metody badań wytrzymałości na ścinanie. Kryteria 
wytrzymałościowe. Reologiczne modele gruntów. Nośność podłoża. Parcie i odpór gruntu. Stateczność zboczy. Metody obliczeń. Badania 
laboratoryjne. Eurokod. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_W10; K_U02; K_U04; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05 (GI); S_W11 (GI); S_U02 (GI); S_U05 (GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI); S_K08 (GI) 

Przetwarzanie i 
interpretacja 
pomiarów 
geofizycznych w 
badaniach 
hydrogeologicznych i 
geologiczno-
inżynierskich 
(GEOINŻ-GEOFIZ) 

 23    22   45 4 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prowadzony w pracowni komputerowej po 3 godziny tygodniowo przez 15 tygodni. Zajęcia mają formę praktyczną. Studenci 
pracują samodzielnie przy komputerach, przetwarzając, analizując, wizualizując i interpretując dane geofizyczne. Przedstawienie metod 
geofizycznych stosowanych w hydrogeologii i geologii inżynierskiej w formie konwersatorium. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W04; K_W10; K_W13; K_U01; K_U02; K_U07; K_U10; K_K01; K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W03 (GI); S_W11 (GI); S_W13 (GI); S_U01 (GI); S_U02 (GI); S_U04 (GI); S_U10 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Mechanika ośrodków 
skalnych 
(GEOMECH) 

 30  30     60 5 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentowany przedmiot to konwersatorium stanowiące kontynuację i rozszerzenie Geomechaniki z studiów inżynierskich na specjalizacji 
geologia inżynierska. Zajęcia te prezentują zarówno teoretyczne jak i praktyczne (doświadczalne) elementy mechaniki skał, takie jak: 
metody klasyfikacji skał i masywów skalnych, właściwości fizyczne, ultradźwiękowe oraz wytrzymałościowo – odkształceniowe skał. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; K_U01; K_U11; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W06 (GI); S_W11 (GI); S_U01 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Dynamika wód 
podziemnych 
(MODEL-H) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P,B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Dynamika wód podziemnych jest podstawową dyscypliną nauki dla hydrogeologów oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. 
Matematyczno-fizyczne metody opisu procesów przepływu wód oraz transportu masy (zanieczyszczeń) w ośrodku gruntowym 
prezentowane na wykładach stanowią niezbywalne narzędzia jakościowych interpretacji oraz obliczeń ilościowych towarzyszących 
podejmowaniu wszelkich decyzji i projektowaniu w zakresie gospodarki i ochrony zasobów wód podziemnych. Przedmiot obejmuje 
wyprowadzenie równań przepływu wody i transportu masy z praw zachowania, wskazanie zakresu ich stosowalności, przedstawienie na 
przykładach metod rozwiązywania tych równań oraz sposobów ich wykorzystywania w praktyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W04; K_U02; K_U06; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W03 (GI); S_U02 (GI); S_U08 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Seminarium z 
geologii inżynierskiej 
(MGR) 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Seminarium zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze 
specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania. 
Opracowanie w formie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy magisterskiej. W semestrze letnim student 
przedstawia stan wiedzy geologiczno-inżynierskiej dotyczący badanego obszaru na podstawie materiałów archiwalnych. Określa złożoność 
warunków geologiczno-inżynierskich swojego terenu i przedstawia propozycję badań , które będą wykonane w ramach praktyki 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_W11; K_W09; K_W10; K_W14; K_U01; K_U02; K_U07; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W02 (GI); S_W06 (GI); S_W07 (GI); S_W10 (GI); S_W11 (GI); S_W14 (GI); S_U01 (GI); S_U02 (GI); S_U04 (GI); S_U12 
(GI); S_U13 (GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI); S_K05 (GI) 

Kurs terenowy  
(KURS) 

       30 
5 dni 

30 
5 dni 

3 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska i ochrony środowiska przy wykonywaniu i likwidacji (rekultywacji) dużych 
inwestycji (KWB Bełchatów), ochrona środowiska w aglomeracjach miejskich (Warszawa); ochrona środowiska na obszarach Natura 2000 
(Kampinoski Park Narodowy); budowa ujęć wód podziemnych, badania geologiczno-inżynierskie dla ujęć poddenych (Płock); geologiczna 
problematyka zagospodarowania Wisły Dolnej i Środkowej, geologiczno-inżynierskie badania przy projektowaniu stopni wodnych 
(Włocławek); geologiczno-inżynierskie problemy posadowienia budynków na gruntach ekspansywnych). 



 

46 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W08; K_W12; K_U07; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04 (GI); S_W09 (GI); S_W12 (GI); S_U04 (GI); S_K01 (GI); S_K02 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI); S_K05 (GI); S_K06 (GI) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 
(GRT/INFO) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

4 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w 1 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 1 semestrze): 285 + przedmioty do wyboru kierunkowe oraz przedmioty do wyboru (lista 
sugerowana) 

* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia inżynierska 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

        W zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geologia inżynierska 
 (GEOINŻ-GEOFIZ) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Geologia inżynierska jest działem wiedzy geologicznej i inżynierskiej. Nauka ta zajmuje się rozwiązaniem problemów inżynierskich i 
środowiskowych, które mogą powstać jako rezultat współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem budowlanym lub 
sposobem zagospodarowania terenu, jak również wyborem środków zaradczych i zapobiegawczych zagrożeniom geologicznym. 
Modele środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawowe zasady dokumentowania środowiska geologiczno-inżynierskiego. Ocena 
przydatności badań laboratoryjnych i polowych do dokumentowania stanu środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawy 
prognozowania zmian w czasie środowiska geologiczno-inżynierskiego. Procesy geodynamiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_U07; K_U11; K_K01; K_K04; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_U04 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI); S_K07 (GI) 

Projektowanie 
geotechniczne 

     45   45 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Projektowanie geotechniczne to rozwiązywanie zagadnień współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym na wszystkich etapach 
cyklu jego życia. Zagadnienie to przedstawione zostało w normie PN-EN 1997 EUROKOD 7. Norma ta uzależnia zakres i rodzaj badań 
podłoża, niezbędne obliczenia sprawdzające oraz wymagania co do wykonywania konstrukcji od stopnia zaawansowania zadania, czyli 
kategorii geotechnicznej obiektu. Zawiera również procedury postępowania przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich, pośrednich 
oraz konstrukcji oporowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W08; K_U01; K_U11; K_K01; K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W05 (GI); S_W09 (GI); S_U01 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K02 (GI) 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie 
magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania. 
Opracowanie w formie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy magisterskiej. Student, po powrocie z 
rekonesansu obejmującego teren swojej pracy magisterskiej, w semestrze zimowym przedstawia relację z obserwacji poczynionych w 
terenie, dokonuje konfrontacji istniejących danych geologicznych (np. map) ze stanem faktycznym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W07;  K_W12; K_W13; K_U02; K_U10; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W02 (GI); S_W06 (GI); S_W12 (GI); S_W13 (GI); S_U02 (GI); S_U10 (GI); S_U12 (GI); S_U13 (GI); S_K01 (GI); S_K03 
(GI); S_K04 (GI); S_K07 (GI) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 
(GEOINZ/GRT/GEOF
/INFO/GEOMECH) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

17 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 2 semestrze): 135 + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty 
do wyboru (lista sugerowana) 
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* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia 
inżynierska 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do wyboru 
spoza kierunku 
(ogólnouniwersyteckie) 

        W zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Praktyka zawodowa        min. 
192  
(24 
dni) 

min. 192  
(24 dni) 

4 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

w zależności od wybranych praktyk 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych praktyk 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych praktyk 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11; K_U09; K_K01; K_K04; K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W07 (GI); S_U09 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI); S_K05 (GI) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Gruntoznawstwo 
regionalne z 
gleboznawstwem 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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(GRT) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest podstawowym zagadnieniom z dziedziny gleboznawstwa takim jak: 
powstawanie gleb, opis i klasyfikacja gleb, właściwości fizyko-chemiczne gleb i substancji organicznej. Druga cześć – gruntoznawstwo 
regionalne – przedstawia ogólną charakterystykę głównych typów gruntów mineralnych oraz organicznych występujących w Polsce: 
obszary występowania, zmienność parametrów fizyczno-mechanicznych, metodyka badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W09; K_U03; K_U07; K_K02; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W10 (GI); S_U03 (GI); S_U04 (GI); S_K02 (GI); S_K04 (GI) 

Migracja zanieczyszczeń 
w środowisku gruntowo-
wodnym 
(MODEL-H) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich 
parametry obliczeniowe. Rola ośrodka skalnego w przepływie zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów sorpcyjnych. Opóźnienie przenoszenia substancji w strumieniu wód podziemnych. Wykorzystanie znaczników środowiskowych 
jako wskaźników migracji zanieczyszczeń. Remediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych i pestycydów. 
Modelowanie procesu transportu masy w warunkach filtracji nieustalonej. Kartografia w służbie ochrony wód podziemnych. Projektowanie 
stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W08; K_U02; K_U06; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W03 (GI); S_W09 (GI); S_U02 (GI); S_U08 (GI); S_K01 (GI); S_K02 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI) 

Projektowanie 
hydrotechniczne 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem prostej konstrukcji hydrotechnicznej jaką jest jaz stały oraz z budową i 
funkcjonowaniem innych tego typu obiektów służących zagospodarowaniu, ochronie i bezpiecznemu wykorzystywaniu zasobów wodnych 
umożliwiających racjonalną gospodarkę wodną. 
W ramach praktikum wykonywany jest projekt jazu stałego w oparciu o wyniki wykonywanych obliczeń jego światła, sprawdzana jest filtracja 
pod konstrukcją oraz wykonywane są obliczenia stateczności. Do realizacji projektu wykorzystywany jest program do wspomagania 
projektowania inżynierskiego AutoCAD, program do wykonywania obliczeń MS Excel oraz aplikacja do tworzenia dokumentów MS Word. 
W trakcie zajęć prezentowane są także informacje na temat różnych typów i ich bezpiecznego funkcjonowania oraz uwarunkowań 
lokalizacyjnych, w tym dotyczące podłoża gruntowego i skalnego. Omawiane są zasady projektowania wybranych budowli piętrzących oraz 
przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Prezentowane są także przykładowe, spektakularne obiekty hydrotechniczne zrealizowane w różnych 
częściach świata.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W08; K_U01; K_U02; K_U04; K_K01; K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05 (GI); S_W09 (GI); S_U01 (GI); S_U02 (GI); S_U05 (GI); S_K01 (GI); S_K05 (GI) 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie 
magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania. 
W trakcie zajęć prezentowane są referaty bezpośrednio związane z tematami prac magisterskich. Magistranci, po przeprowadzeniu badań 
i obserwacji terenowych podczas praktyki magisterskiej, posiadają materiał do sporządzenia mapy dokumentacyjnej, geomorfologicznej, 
geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:10 000. Referaty prezentują: 
- materiały z przeprowadzonych badań terenowych, 
- program badań laboratoryjnych, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację, 
- przygotowane części pracy magisterskiej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W12; K_W13; K_U01; K_U07; K_U04; K_U05; K_U09; K_U11; K_U12; K_K06; K_K08; K_K09 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W05 (GI); S_W12 (GI); S_W13 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_U05 (GI); S_U06 (GI); S_U09 (GI); S_U12 (GI); S_U13 
(GI); S_K05 (GI); S_K07 (GI); S_K08 (GI) 

Przedmioty do wyboru 
(lista sugerowana)* 
(GEOINZ/GRT/GEOF/IN
FO/GEOMECH) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

6 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w 3 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 3 semestrze): 210 + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty 
do wyboru (lista sugerowana) + 192 godziny praktyk zawodowych 

* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia 
inżynierska 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

        W zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

W zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

w zależności od wybranych przedmiotów 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Pracownia 
magisterska 

 
 

   czas 
nielim
itowa
ny 

   czas 
nielimitowany 

20 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. 
W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych 
archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01; K_U02; K_U10; K_U08; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 (GI); S_U02 (GI); S_U10 (GI); S_U11 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geologia 
urbanistyczna 
(GEOINŻ) 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Geologia urbanistyczna obejmuje aplikacje zagadnień geologicznych, w szczególności geologiczno – inżynierskich dla potrzeb 
sporządzania analiz i planów urbanistycznych. W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe uwarunkowania planowania 
przestrzennego i urbanistycznego oraz aplikacje do tych celów problematyki geologicznej, w tym również zagadnień hydrologicznych oraz 
środowiskowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W11; K_W08; K_W09; K_U02; K_U07; K_U09; K_U11; K_K01; K_K03; K_K04; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W07 (GI); S_W09 (GI); S_W10 (GI); S_U02 (GI); S_U04 (GI); S_U09 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 
(GI); S_K08 (GI) 

Stabilizacja gruntów 
(GRT) 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka wykładu skupia się na metodach wzmacniania gruntów stosowanych w różnych obszarach budownictwa mieszkaniowego, 
drogowego, podziemnego. Omawiane są metody stabilizacji gruntów spoistych, sypkich oraz organicznych od stosowanych w czasach 
starożytnych poprzez wypróbowane i stale stosowane poprzez metody nowoczesne. Odpowiedni dobór metod stabilizacji do występujących 
w obszarze zainteresowań gruntów, określanie zawartości i ilości materiałów wzmacniających. Metody polepszania właściwości gruntów 
pod istniejącymi obiektami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W09; K_W10; K_W12; K_U01; K_U02; K_U03; K_U10; K_U08; K_U11; K_K01; K_K02; K_K03; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W10 (GI); S_W11 (GI); S_W12 (GI); S_U01 (GI); S_U02 (GI); S_U03 (GI); S_U10 (GI); S_U11 (GI); S_U12 (GI); S_K01 
(GI); S_K02 (GI); S_K03 (GI); S_K08 (GI) 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie 
magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania. 
W trakcie zajęć prezentowane są referaty bezpośrednio związane z tematami prac magisterskich. Magistranci, po przeprowadzeniu badań i 
obserwacji terenowych podczas praktyki magisterskiej, posiadają materiał do sporządzenia mapy dokumentacyjnej, geomorfologicznej, 
geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:10 000. Referaty prezentują: 
- materiały z przeprowadzonych badań terenowych, 
- program badań laboratoryjnych, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację, 
- przygotowane części pracy magisterskiej.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W12; K_W13; K_U01; K_U07; K_U04; K_U05; K_U09; K_U11; K_U12; K_K06; K_K08; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W05 (GI); S_W12 (GI); S_W13 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_U05 (GI); S_U06 (GI); S_U09 (GI); S_U12 (GI); S_U13 
(GI); S_K05 (GI); S_K07 (GI); S_K08 (GI) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w 4 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 4 semestrze): 60 + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty 
do wyboru kierunkowe + pracownia magisterska 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  882 + 
przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), przedmioty do wyboru z listy sugerowanej oraz przedmioty do 
wyboru kierunkowe + 192 godziny praktyk zawodowych + pracownia magisterska 
 
Lista przedmiotów sugerowanych do wyboru dla specjalności geologia inżynierska: 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Selected problems of 
engineering geology 

 30       30 3 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia. 
Klasyfikacje gruntów dla celów inżynierskich.  
Opis gruntów.  
Co to jest grunt spoisty? 
Fizyczne, chemiczne I mechaniczne właściwości gruntów. 
Grunty nietypowe 
Podstawowe terenowe metody rozpoznania budowy geologicznej. 
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Opis warunków wodno-gruntowych. 
Współczesne problemy geologii inżynierskiej (3 różne problem wybrane przez studentów na podstawie bieżących artykułów naukowych 
opublikowanych w czasopismach zagranicznych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W09; K_U03; K_U07; K_K01; K_K04; K_K098 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01 (GI); S_W10 (GI); S_U03 (GI); S_U04 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI); S_K08 (GI) 

Podstawy metrologii 
(INFO) 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Podstawy metrologii prezentują zasady, metodykę i uwarunkowania pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem nauk geologicznych. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami interpretacji wyników pomiarów oraz analiza niepewności pomiarowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_U08; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W08 (GI); S_U11 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Metody komputerowe i 
GIS w geologii 
inżynierskiej, 
geomechanice i 
geofizyce 
(INFO) 

     60   60 5 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiot 

Celem zajęć jest przedstawienie nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w badaniach środowiskowych. W ramach 
przedmiotu studenci będą wykonywali zadania dotyczące pozyskiwania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych przestrzennych z 
zakresu geologii inżynierskiej, geomechaniki oraz geofizyki wykorzystując narzędzia systemu informacji geograficznej GIS oraz metody 
elementów skończonych MES. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W08; K_U01; K_U07; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W09 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Specjalistyczne 
geologiczno – 
inżynierskie badania 
polowe 

   15     15 1 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Ćwiczenia mają na celu przekazanie wiedzy obejmującej terenowe (polowe) badania geologiczno-inżynierskie. Zajęcia ukierunkowane są 
na praktyczne zapoznanie się z aparaturą wykorzystywaną współcześnie do charakterystyk ilościowych podłoża gruntowego. W trakcie 
ćwiczeń prezentowana jest i omawiana budowa wybranych narzędzi badawczych. Na przykładzie próbnych sondowań przedstawiana jest 
metodyka wykonywania badań oraz możliwości i ograniczenia poszczególnych narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W10; K_W12; K_W13; K_U01; K_U03; K_U07; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W11 (GI); S_W12 (GI); S_W13 (GI); S_U01 (GI); S_U03 (GI); S_U04 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Modelowanie zjawisk 
geodynamicznych 
metodą elementów 
skończonych 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiot 

Przedmiot składa się 2 godz./tydz. praktikum. W ramach zajęć omawiane są metody modelowania procesów osuwiskowych stosowane w 
geologii inżynierskiej. Studenci w pracowni komputerowej zapoznają się ze środowiskiem programu obliczeniowego metodą elementów  
skończonych ZSoil, który jest przeznaczony do numerycznego modelowania pracy ośrodka gruntowego. W programie uczestnicy budują 
modele obliczeniowe symulując zróżnicowane warunki wodno gruntowe modelując przy tym stateczność skarp i zboczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W08; K_U02; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W05 (GI); S_W09 (GI); S_U02 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Metodologia badań 
geomechanicznych 

(GEOMECH) 

     30   30 3 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Metodologia wyznaczania dynamicznych stałych sprężystości oraz statycznych stałych sprężystości (modułu Younga i współczynnika 
Poissona).  
Analiza porównawcza właściwości fizyko-mechanicznych dwóch typów skał różniących się genezą i litologią. 
Ocena jakości górotworu na podstawie wybranych kryteriów geomechanicznych  oraz analiza zmian rozkładu naprężeń w górotworze w 
drążonym tunelu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08; K_U02; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W06 (GI); S_W09 (GI); S_U02 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Równania fizyki 
matematycznej 
(GEOF) 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiot 

Równania różniczkowe zwyczajne liniowe II rzędu o stałych współczynnikach. Pojęcie równania różniczkowego cząstkowego. Przykłady: 
równanie przewodnictwa ciepła, równanie falowe, równanie potencjału elektrycznego. Warunki brzegowe i początkowe. Metody 
rozwiązywania równań: metoda separacji zmiennych, metoda transformacji całkowych Laplace'a, metoda transformacji całkowych 
Fouriera, metoda transformacji całkowych Hankela, metoda szeregów Fouriera, metoda różnic skończonych. Przykłady zastosowań w 
geologii (metoda elektrooporowa, teoria potencjałów, przykłady rozwiązań zagadnień teorii sprężystości). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_U08; K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W08 (GI); S_U11 (GI); S_K01 (GI) 

Mechanika ośrodków 
ciągłych  
(GEOF) 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Elementy rachunku tensorowego, działania na tensorach, niezmienniki, wartości i kierunki główne. Ruch i deformacja: opis materialny i 
przestrzenny ruchu ośrodka ciągłego, wektor przemieszczenia, tensor odkształcenia, tensor prędkości deformacji. Stan naprężenia: 
tensor naprężenia, naprężenia główne, dewiatory naprężeń, lokalne równania równowagi. Zasady zachowania: masy, pędu, momentu 
pędu, energii, równania ciągłości, równania ruchu. Elementy równań konstytutywnych. Wybrane modele ośrodków ciągłych: ciecz idealna, 
ciecz lepka, ośrodki sprężyste, ośrodki plastyczne, modele reologiczne, modele zniszczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_U08; K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W08 (GI); S_U11 (GI); S_K01 (GI) 

Deterioracja 
materiałów 
kamiennych 
(GEOMECH) 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiot 

Tematyka przedmiotu dotyczy procesów przyspieszonego niszczenia materiałów skalnych w środowisku miejskim i przemysłowym o 
zwiększonej agresywności. W treści zajęć prezentowane są informacje o: 
- geologicznych uwarunkowaniach podatności skał na deteriorację, 
- przyczynach środowiskowych niszczenia materiałów skalnych, 
- mechanizmach deterioracji, 
- jakościowej i ilościowej ocenie tempa deterioracji, 
- geomechanicznych uwarunkowaniach procesu pękania skał zwiększającego podatność na deteriorację, 
- laboratoryjnych metodach wykorzystywanych w ocenie deterioracji, 
- metodach ochrony materiałów kamiennych i ich skuteczności, 
Program zajęć przewiduje również prace w laboratorium oraz terenowe prezentacje przykładowych obiektów architektonicznych w 
aspekcie ich podatności na działanie czynników deterioracyjnych i obserwowanych obecnie przejawów deterioracji.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_U01; K_U03; K_U05; K_U11; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W02 (GI); S_W06 (GI); S_U01 (GI); S_U03 (GI); S_U06 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Właściwości 
zanieczyszczonych 
gruntów spoistych 
(GRT) 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Wykład poświęcony jest problematyce wpływu zanieczyszczeń organicznych na geologiczno-inżynierskie właściwości podłoża 
gruntowego. Szczególny nacisk położono na pokazanie różnic pomiędzy właściwościami gruntów spoistych w stanie naturalnym 
(nasyconych wodą) oraz zanieczyszczonych. Program wykładu zawiera następujące bloki tematyczne: zmiany geologiczno-inżynierskich 
właściwości gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w zakresie parametrów: fizycznych, mechanicznych i 
filtracyjnych; fizyko-chemiczne podstawy oraz mechanizmy zachodzących zjawisk; zagadnienia modyfikacji (poprawy) właściwości 
sorpcyjnych minerałów ilastych w stosunku do związków organicznych niepolarnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W03; K_U01; K_U07; K_U11; K_K01; K_K04 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W04 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Geofizyka w kartografii 
geologicznej 
(GEOF) 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Wykład prowadzony jest w wymiarze 1 godz./tydz. W ramach zajęć omawiane są: 
- zasady wyboru metod geofizycznych stosowanych w kartografii, 
- warunki geologiczne i parametry metodyczne wpływające na jakość wyników geofizycznych. 
- interpretacja geologiczna danych geofizycznych. 
- geofizyka stratygraficzna. 
- kryteria wyznaczania stref zaburzeń tektonicznych na przekrojach geofizycznych. 
- znaczenie danych geofizycznych w opracowaniu teorii tektoniki płyt. 
- badania geofizyczne w rozpoznaniu stref nieciągłości Moho i Conrada.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W09; K_U01; K_U07; K_U11; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W10 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Praktikum geologiczno 
- inżynierskie i 
fizykochemii gruntów 
(GEOINŻ) 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiot 

Przedmiot ma na celu zapoznanie z metodami pracy w laboratorium i wykonywaniem specjalistycznych badań na potrzeby 
realizacji pracy magisterskiej. Zajęcia obejmują omówienie podstaw teoretycznych danego zagadnienia badawczego oraz 
zaprezentowanie metodyki badania. Następnie student samodzielnie wykonuje badanie na dostarczonych do laboratorium 
próbkach gruntów z terenu objętego tematem pracy magisterskiej. 
Student przedstawia planowany warsztat badawczy uzgodniony z opiekunem pracy magisterskiej. Samodzielnie dokonuje krytycznej 
analizy literatury w zakresie dotychczas prowadzonych badań w zakresie planowanego zadania badawczego. Wykonuje badania gruntów 
i analizuje otrzymane wyniki. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W09; K_U01; K_U07; K_U10; K_U11; K_K01; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GI); S_W02 (GI); S_W10 (GI); S_U01 (GI); S_U04 (GI); S_U10 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI) 

Praktikum 
geomechaniczne 
(GEOMECH) 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktikum obejmuje: 
1. Ultradźwiękowe badania nieniszczące - metody badawcze oraz pomiar prędkości fali podłużnej, poprzecznej i powierzchniowej oraz 
pomiar współczynnika tłumienia.  
2. Budowę, zasady pracy oraz możliwości badawcze sztywnej prasy MTS-815.  
3. Konfiguracje prasy MTS do badań wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie, wzorce i procedury badawcze, przebieg badania 
oraz interpretacje uzyskanych wyników, 
- badania normowe prowadzone ze stałą prędkością przyrostu naprężenia (stan przedkrytyczny), 
- badania specjalne prowadzone ze stałą prędkością przyrostu odkształcenia (stan przed- i pokrytyczny)  
4. Konfiguracje prasy MTS do badań wytrzymałościowych na trójosiowe ściskanie, wzorce i procedury badawcze, przebieg badania oraz 
interpretacja uzyskanych wyników: testy trójosiowe, testy wielokrotnego zniszczenia, testy ciągłego zniszczenia.  
5. Konfiguracje prasy MTS do badań wytrzymałościowych na rozciąganie – metodą brazylijską, wzorce i procedury badawcze, przebieg 
badania oraz interpretacja uzyskanych wyników.  
6. Przebieg emisji akustycznej w procesie deformacji skał oraz efekt Kaisera.  
7. Konfiguracje prasy MTS do badań wskaźnika intensywności naprężeń, wzorce i procedury badawcze, przebieg badania oraz 
interpretacja uzyskanych wyników: stały przyrost obciążenia oraz stała zmiana szerokości szczeliny i cykle odciążające.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; K_U01; K_U11; K_K01; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W06 (GI); S_W11 (GI); S_U01 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K03 (GI); S_K04 (GI) 

Interdyscyplinarne 
metody pozyskiwania 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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danych w badaniach 
środowiskowych  

Treści programowe 
dla przedmiot 

Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi informatycznych, które stosowane są współcześnie w badaniach środowiskowych. 
Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące systemu informacji geograficznej (GIS), projektowania wspomaganego komputerowo 
(CAD) oraz metody teledetekcji, geodezji wykorzystywane do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizowania danych o 
środowisku naturalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W08; K_U02; K_U11; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GI); S_W09 (GI); S_U02 (GI); S_U12 (GI); S_K01 (GI); S_K04 (GI) 

Semestr dla specjalności: geologia środowiskowa 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu C 
lub grupy zajęć 
 

W K S Ć L Pr Proj. KT 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

Ekologia (ECO) 30   30     
60 4 egzamin B 

Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W ramach przedmiotu omawiane są założenia filozoficzne i teoretyczne ekologii ogólnej, podstawowe pojęcia i definicje, główne czynniki 
abiotyczne, zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody (biosfera, ekosystem, biocenoza, 
populacja, osobnik), zagadnienia z zakresu termodynamiki układów ekologicznych. Studenci poznają najważniejsze metody badawcze 
stosowane w badaniach ekologicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U06 K_K02 K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 S_W17 S_W18 K_U01 K_U03 
K_U11 K_U15 S_K02 S_K09 S_K14 

Gleboznawstwo 
(GEO) 

30   15     
45 3 zaliczenie na 

ocenę B 
Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W ramach przedmiotu gleboznawstwo omawiane są zasady opisu gleb oraz przedstawiana jest geneza różnych ich typów wraz z 
kierunkami ewolucji. Omawiane są fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleb ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
kształtowania się profilów glebowych oraz przekształcania ich pod wpływem czynników naturalnych oraz działalności człowieka. 
Przedstawiane są także polskie i międzynarodowe klasyfikacje gleb oraz omawiana geografia gleb. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W08 K_W12 K_W14 K_U01 K_U02 K_U03 K_K03 K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W07 S_W10 S_W11 S_W12 S_W14 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U10 S_U16 S_U17 S_K02 
S_K04  

Analiza 
zanieczyszczeń 
środowiska 
(GEOCHEM) 

   30     
30 2 zaliczenie na 

ocenę B 
Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W ramach zajęć przedstawione zostaną cele, dla których dokonuje się opróbowania poszczególnych komponentów środowiska. W 
zależności od zapotrzebowania dokonywany będzie wybór miejsca poboru próbek –lokalizacja. W laboratorium dokonana zostanie 
charakterystyka próbek oraz ich analiza według odpowiednich procedur, i przełożenie ich na potrzeby charakterystyki obszaru badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W12 K_W16 K_ K_U02 K_U05 K_U08 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K04 K_K06 K_K07  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W09 S_W11 S_W12 S_W14 S_W15 K_W16 S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 
S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U10 S_U11 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 S_K02 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 S_K12 S_K13 
S_K11  

Problemy 
środowiskowe 
eksploatacji 
surowców 
energetycznych 
(OCHR) 

30        

30 2 zaliczenie na 
ocenę  

Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie studentom problematyki zagrożeń środowiska związanych z eksploatacją surowców energetycznych, w 
tym przede wszystkim: węgla kamiennego i brunatnego, ropy i gazu. W trakcie wykładów omawiane są następujące problemy 
środowiskowe: przekształcenia powierzchni terenu, szkody górnicze, odwodnienie i oddziaływanie leja depresji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleb, powietrza, awarie związane z eksploatacją i transportem surowców energetycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U03 S_U09 S_U11 

Geozagrożenia 
(GEO) 

     45   45 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyczne zajęcia umożliwiające poznanie zagrożeń związanych głównie ze zjawiskami geologicznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie 
człowieka w środowisku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 K_U07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 S_U02 S_U03 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U17 
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Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych (GOSP-
H) 

30        
30 3 egzamin  Nauki o Ziemi i 

Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład prezentuje problematykę ochrony jednego z podstawowych elementów przyrody nieożywionej jakim jest woda w naturalnym 
środowisku, powierzchniowa i podziemna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U06 K_U09  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01  S_U03 S_U09 S_U11 S_U15  

Klimatostratygrafia 
czwartorzędu 
(KLIMA) 

     45   
45 3 egzamin B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kategorie klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu. Jednostki klimatostratygraficzne i ich relacja do innych jednostek stratygraficznych. 
Przegląd jednostek klimatostratygraficznych czwartorzędu Polski, Europy i świata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W14 K_U02 K_U04 K_U08 K_K02 K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 K_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U08 S_U10 
S_U11 S_U13  S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K02 S_K11 

Seminarium z 
geologii 
środowiskowej 
(MGR) 

  30      
30 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Uczestnicy seminarium przedstawiają rezultaty prac z bazami danych środowiskowych, literaturą przedmiotu oraz plan prac terenowych i 
laboratoryjnych na okres praktyk magisterskich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 K_W12 K_W13 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 

        
 7 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 1 semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w 1 semestrze): 315 + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) 

* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia 
środowiskowa 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

Biogeochemia i 
geochemia 
(GEOCHEM) 

30        
30 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cykl wykładów podkreśla szczególnie ważną rolę jaką odgrywają procesy biologiczne w globalnym obiegu materii w biosferze, wpływające 
na zróżnicowane losy naturalne poszczególnych pierwiastków, które tworzą urozmaicone środowisko życia zarówno na lądzie, oceanach 
jak i w atmosferze. Podkreślona jest olbrzymia moc gospodarczej działalności człowieka, który może wpłynąć na globalne tempo obiegu 
wielu pierwiastków modyfikując jednocześnie (często nieświadomie) warunki klimatyczne na Ziemi lub powodując zagrożenie przez 
wprowadzenie do obiegu ksenobiotyków lub substancji powodujących nieprzewidywalne a groźne reakcje dla przyrody. Historia 
wykształcenia się określonego obiegu pierwiastków na Ziemi analizowana jest w aspekcie geologicznym i często porównywana z innymi 
obiektami naszego Układu Słonecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_W08 K_W09 K_W11 K_W14 K_U01 K_U06 K_U07 K_U10 K_U11 K_K02 K_K07  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W15 S_W16 S_W17 S_W18  
S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U11 S_U12 S_U13 S_U15 S_U16 S_U17 S_K02 S_K09 S_K13 

Dokumentowanie 
geologiczne w 
procedurach ocen 
oddziaływania na 
środowisko (GEO) 

     30   

30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyczne zajęcia terenowe i laboratoryjne, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami dokumentowania geologicznego w 
ochronie środowiska i oceniają możliwości zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych. Zajęcia obejmują ponadto 
zasady tworzenia części geologicznej raportów o oddziaływaniu na środowisko dla wybranej inwestycji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 K_W07 K_W09 K_W11 K_W14 K_U01 K_U02 K_U08 K_U09 K_U11 K_K06 K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W15 S_W16 S_W17 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 
S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U16 S_U17 S_K09 S_K11 S_K13 

Paleogeografia 
czwartorzędu 
(KLIMA) 

30        
30 3 egzamin  Nauki o Ziemi i 

Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geologia regionalna czwartorzędu: obejmuje metodykę badań paleogeograficznych oraz zmiany paleogeograficzne w czwartorzędzie, w 
szczególności w Polsce i w Europie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U04 K_U06 K_U08 K_K01 K_K02 K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W07 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U08 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U17 S_K01 S_K02 S_K05 
S_K06 S_K08 S_K12 S_K13 

Geologia klimatyczna 
(KLIMA) 

30        30 3 egzamin  Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wprowadzenie w problematykę geologii klimatycznej. Zmiany klimatu w przeszłości Ziemi i ich modelowanie. Prognozowanie zmian 
klimatycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W10 K_U01 K_U04 K_U08 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K07 K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W07 S_W13 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 
S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 S_K10 S_K12 S_K13 
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Geomorfologia 
stosowana (KLIMA) 

     45   45 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktikum z Geomorfologii stosowanej ma za zadanie pokazać, jak praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu geomorfologii, dotyczącą 
form rzeźby terenu, ich ewolucji, procesów odpowiedzialnych za ich powstanie i współcześnie je modelujących oraz metod badań 
wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów związanych z budownictwem, planowaniem przestrzennym, jak również zarządzania 
środowiskiem naturalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W14 K_U01 K_U08 K_K01 K_K02 K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U08 S_U16 
S_U17 S_K01 S_K02 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K12 S_K13 

Modelowanie 
geośrodowiskowe 
(OCHR) 

   30     
30 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku geologicznym. W trakcie 
zajęć omawiane są zarówno metody wizualizacji danych geośrodowiskowych (mapy, cyfrowe modele powierzchni terenu), jak również 
podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki oraz zagadnienia związane z tworzeniem obiektów grafiki wektorowej. Ćwiczenia 
wykonywane w ramach zajęć mają na celu prezentację oprogramowania wykorzystywanego w analizie danych geośrodowiskowych oraz 
poprawną interpretację wyników uzyskanych przez studentów w trakcie badań terenowych i laboratoryjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W06 K_W08 K_W10 K_W14 K_U02 K_U05 K_U07 K_U08 K_U09 K_K03 K_K04 K_K05  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 
S_U06 S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K04 S_K07  

Seminarium 
magisterskie (MGR) 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie 
studiów opartych na literaturze przedmiotu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09  
K_U10 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09  S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 S_W18  
S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 
S_K02 S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K09 S_K10 S_K11 S_K12 S_K13 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 

        
 11 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru kierunkowe 
(wdw) 

        
 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrze): 31 
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Łączna liczba godzin zajęć (w 2 semestrze): 225 + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) oraz przedmioty do wyboru 
kierunkowe (wdw) 

* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabeli efektów uczenia się dla specjalności geologia 
środowiskowa 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

Biotechnologia w 
ochronie środowiska 
(ECO) 

30        
30 2 zaliczenie na 

ocenę   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Biotechnologia na usługach ochrony środowiska (Environmental biotechnology) służy rozwiązywaniu problemów przyrodniczych przy 
zastosowaniu wiedzy biologicznej. Jej podstawowe zadania to: usuwanie, przetwarzanie i/lub neutralizowanie niebezpiecznych ubocznych 
produktów działalności przemysłowej, rolniczej i bytowej człowieka (ścieki, odpady, zanieczyszczenia środowiska); implementacja metod 
postępowania, które sprzyjają zachowaniu równowagi ekologicznej w przyrodzie gwarantującej jej zrównoważony rozwój; wspieranie oraz 
wdrażanie racjonalnych i oszczędnych sposobów gospodarowania zasobami naturalnymi (produkcja biogazu, odzysk metali ze złóż 
pozabilansowych i odpadów przemysłowych, recykling); zachowanie troski o utrzymanie walorów środowiska naturalnego poprzez 
proponowanie rozwiązań biotechnologicznych polepszających właściwości gleb, wód i atmosfery. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 K_U08 K_K04 K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U08 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U17 S_K02 S_K07 
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Monitoring 
środowiska (OCHR) 

     30   30 2 egzamin B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu 
środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji. 
Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W13 K_U05 K_K02 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W07 S_W10 S_W15 S_W16 S_U03 S_U08 S_U11 S_U14 S_U15 S_K02  

Paleolimnologia 
(KLIMA) 

30   15     45 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania jezior i osadów jeziornych w nawiązaniu do zmian klimatu. Metody badań paleolimnologicznych. Rekonstrukcja jezior w różnych 
epokach geologicznych i strefach klimatycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W10 K_W14 K_U04 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K07 K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 
S_U17 S_K01 S_K02 S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 S_K10 S_K12 S_K13 

Kurs terenowy z 
hydrogeologii, 
geologii inżynierskiej i 
ochrony środowiska 
(KURS) 

       30 
30 

do 5 dni 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problematyka hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska i ochrony środowiska przy wykonywaniu i likwidacji (rekultywacji) dużych 
inwestycji (KWB Bełchatów), ochrona środowiska w aglomeracjach miejskich (Warszawa); ochrona środowiska na obszarach Natura 2000 
(Kampinoski Park Narodowy); budowa ujęć wód podziemnych, badania geologiczno-inżynierskie dla ujęć poddenych (Płock); geologiczna 
problematyka zagospodarowania Wisły Dolnej i Środkowej, geologiczno-inżynierskie badania przy projektowaniu stopni wodnych 
(Włocławek); geologiczno-inżynierskie problemy posadowienia budynków na gruntach ekspansywnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W05 K_W12 K_U07 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W07 S_W09 S_W11 S_W12 S_W14 S_W15 S_U03 S_U13 S_K01 S_K02 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 
S_K11 S_K12 S_K13 

Seminarium 
magisterskie (MGR) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie 
studiów opartych na literaturze przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09  
K_U10 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09  S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 S_W18  
S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 
S_K02 S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K09 S_K10 S_K11 S_K12 S_K13 

Praktyka zawodowa         min. 192 4 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki. Każdorazowo podpisywana jest umowa 
określająca zakres realizowanych praktyk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 

        
 3 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru kierunkowe 
(wdw) 

        
 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniw.)** 

        
 6 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 3 semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w 3 semestrze): 165 + 192 godziny praktyk zawodowych + przedmioty do wyboru (lista sugerowana), 
przedmioty do wyboru kierunkowe (wdw) oraz przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) 
 
* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia 
środowiskowa 
** oznacza konieczność zaliczenia 6 ECTS w czasie studiowania na studiach II-go stopnia, w tym minimum 5 ECTS z przedmiotów 
zawierających treści humanistyczne i społeczne 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Inżynieria wodno-
ściekowa (GOSP-H) 

     15   15 1 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedstawienie zadań i praktycznych sposobów rozwiązywania zadań gospodarki wodnej. Zarys regulacji prawnych i struktury 
administrowania wodą. Zasady kształtowania się zasobów i jakości wód oraz ich ochrony. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W03 K_W05 K_U09 K_U10 K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W07 S_W09  S_W11 S_W12 S_W15 S_U03 S_U09 S_U11 S_U12 S_U17 S_K02 
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Metody badań 
paleoklimatycznych 
(KLIMA) 

     45   
45 3 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przegląd metod badawczych stosowanych w geologii czwartorzędu. Podstawy teoretyczne metod, wartość i interpretacja wyników, 
zastosowanie wybranych metod kameralnych i analiz laboratoryjnych w samodzielnej pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W07 K_W08 K_W10 K_W13 K_W14 K_U01 K_U02 K_U04 K_U08 K_U10 K_K01 K_K02 K_K04 K_K07 K_K08 K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W15 S_W16 S_W18  S_U01 S_U02 
S_U03 S_U06 S_U07 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 S_K02 S_K03 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 
S_K10 S_K12 S_K13 S_K14 

Seminarium 
magisterskie (MGR) 

  30      30 4 zaliczenie bez 
oceny B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu  

Uczestnicy seminarium prezentują wyniki badań terenowych i laboratoryjnych oraz części pracy magisterskiej opracowanej na podstawie 
studiów opartych na literaturze przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09  
K_U10 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09  S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 S_W18  
S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 
S_K02 S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K09 S_K10 S_K11 S_K12 S_K13 

Pracownia 
magisterska (MGR) 

        czas 
nielimitowany 20 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. 
W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych 
archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09  
K_U10 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W09  S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W14 S_W15 S_W16 S_W18  
S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 
S_K02 S_K03 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K09 S_K10 S_K11 S_K12 S_K13 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 

        
 1 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru kierunkowe 
(wdw) 

        
 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 4 semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w 4 semestrze): 90 + pracownia magisterska, przedmioty do wyboru (lista sugerowana) oraz 
przedmioty do wyboru kierunkowe (wdw) 
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* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności geologia 
środowiskowa 
Sugerowana lista przedmiotów do wyboru 
dla specjalności Geologia środowiskowa 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

Geomorfologia strefy 
peryglacjalnej 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Wykład poświęcony jest prezentacji i omówieniu procesów geologicznych i form rzeźby związanej z klimatem zimnym. Na tle 
charakterystyki współczesnej strefy peryglacjalnej omawiane są przykłady zapisu procesów morfotwórczych działających na przedpolu 
lądolodu plejstoceńskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W14 K_U01 K_U08 K_K01 K_K02 K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U08 S_U16 
S_U17 S_K01 S_K02 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 S_K12 S_K13 

Grunty 
antropogeniczne 

30   15     
45 3 

egzamin, 
zaliczenie na 

ocenę 
B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Źródła i technologiczne uwarunkowania powstawania gruntów antropogenicznych. Klasyfikacje i przegląd właściwości chemicznych, 
biochemicznych, fizyczno-mechanicznych gruntów. Oddziaływanie gruntów antropogenicznych na środowisko. Kartowanie obszarów 
występowania gruntów antropogenicznych. Właściwości gruntów antropogenicznych jako materiału gromadzonego na składowiskach i jako 
materiału konstrukcyjnego. Metodyka badań gruntów antropogenicznych w nawiązaniu do rodzajów gruntów i technologii ich formowania 
(namywanie zwałowanie). Kształtowanie właściwości gruntów w procesie namywania, wymiany gruntów, makroniwelacji, wykonywania 
wierceń badawczych i eksploatacyjnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W08 K_W12 K_W14 K_U01 K_U02 K_U03 K_K03 K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W07 S_W10 S_W11 S_W12 S_W14 S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U07 S_U10 S_U16 S_U17 S_K02 
S_K04  

Wycieczka terenowa 
Geoekosystemy 

       5 dni 5 dni 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Celem kursu terenowego jest prezentacja złożonych mechanizmów funkcjonowania wybranych, reprezentatywnych dla obszaru Polski 
niżowej typów krajobrazu. Omówione zostanie znaczenie pierwotnej genezy obszaru dla warunków funkcjonowania i ewolucji znajdujących 
się w jego obrębie ekosystemów, a także bezpośredni i pośredni wpływ, jaki wywiera na nie działalności człowieka. Na przykładzie 
prezentowanych stanowisk omówione zostaną elementy środowiska przyrodniczego, które w ocenie jego stanu i przeobrażeń pełnić mogą 
funkcję indykacyjną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W05 K_W12 K_U07 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W07 S_W09 S_W11 S_W12 S_W14 S_W15 S_U03 S_U13 S_K01 S_K02 S_K04 S_K05 S_K06 S_K07 S_K08 
S_K11 S_K12 S_K13 

Zasady składowania 
odpadów 

     15   15 1 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; 
podziemne Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska. Sposoby ograniczania wpływu składowanych 
odpadów na środowisko: wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe; ocena oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia, wymagania bezpieczeństwa technicznego obiektu: podłoże (otoczenie) gruntowe – jego właściwości fizyczne, 
mechaniczne i izolacyjne; systemy izolowania niecki i przykrycia składowiska odpadów. Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w 
Polsce i zagranicą; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 K_W07 K_W09 K_W11 K_W14 K_U01 K_U02 K_U08 K_U09 K_U11 K_K06 K_K07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W15 S_W16 S_W17 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 
S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U16 S_U17 S_K09 S_K11 S_K13 

Remediacja, 
rekultywacja i 
renaturalizacja 
środowiska 

     30   
30 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Celem zajęć jest przedstawienie form degradacji środowiska oraz zaprezentowanie praktyk odtwarzania ich zdolności produkcyjnych. W ich 
trakcie analizowane są metody przywracania gruntom, glebom i wodom wartości użytkowej poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów 
technicznych, agrotechnicznych i biologicznych. Przedstawiana jest klasyfikacja terenów zdegradowanych, ogólne zasady rekultywacji i 
remediacji, omawiane metody i substancje stosowane w zabiegach rekultywacyjnych i remediacyjnych. Przedstawiane są zasady 
renaturyzacji rzek i mokradeł. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W12 K_W16 K_ K_U02 K_U05 K_U08 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K04 K_K06 K_K07  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W09 S_W11 S_W12 S_W14 S_W15 K_W16 S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 
S_U05 S_U06 S_U07 S_U08 S_U10 S_U11 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 S_K02 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 S_K12 S_K13 
S_K11  

Hydrobiologia 30        30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Podstawowe wiadomości na temat zależności ekologicznych w środowisku wodnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 K_U08 K_K04 K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U08 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U17 S_K02 S_K07 

Współczesne zmiany 
klimatu 

 15       15 1 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Globalne ocieplenie antropogeniczne, główne czynniki klimatotwórcze, zjawiska i procesy związane ze zmianami klimatu, Międzyrządowy 
Panel ds. Zmian Klimatu i inne organizacje działające w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, pakiet klimatyczny, fakty i mity związane ze 
współczesnymi zmianami klimatu oraz ich prognozowaniem, rola podejmowanych przedsięwzięć polityczno gospodarczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W07 K_W08 K_W10 K_W13 K_W14 K_U01 K_U02 K_U04 K_U08 K_U10 K_K01 K_K02 K_K04 K_K07 K_K08 K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W15 S_W16 S_W18  S_U01 S_U02 
S_U03 S_U06 S_U07 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 S_K02 S_K03 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 
S_K10 S_K12 S_K13 S_K14 

Geologia glacjalna z 
elementami 
glacjologii 

30        
30 3 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Podstawowe pojęcia związane z lodowcami, ich termiką, ruchem oraz bilansem masy. Erozja i sedymentacja lodowcowa oraz transport 
lodowcowy. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Interpretacja rzeźby lodowcowej (przedpola lodowców współczesnych, obszary zlodowaceń 
kontynentalnych i zlodowaceń górskich). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W07 K_W08 K_W10 K_W13 K_W14 K_U01 K_U02 K_U04 K_U08 K_U10 K_K01 K_K02 K_K04 K_K07 K_K08 K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W11 S_W12 S_W13 S_W15 S_W16 S_W18  S_U01 S_U02 
S_U03 S_U06 S_U07 S_U10 S_U11 S_U12 S_U13 S_U14 S_U15 S_U16 S_U17 S_K01 S_K02 S_K03 S_K05 S_K06 S_K08 S_K09 
S_K10 S_K12 S_K13 S_K14 

Ekotoksykologia 30        30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki o Ziemi i 

Środowisku 
Treści programowe 
dla przedmiotu C 

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji 
toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). 
Prezentowane są najważniejsze metody stosowane w ekotoksykologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 K_U08 K_K04 K_K05 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 S_U02 S_U03 S_U06 S_U08 S_U11 S_U13 S_U14 S_U15 S_U17 S_K02 S_K07 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 egzamin B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05 K_W06 K_W07 K_W18 K_W19 K_U09 K_K04 K_K08 K_K10 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 S_W05 S_W06 S_W07 S_W09 S_W11 S_U03 S_U11 S_K02 S_K01 S_K03 S_K05 S_K06 S_K10  

Metody statystyczne i 
graficzne w ochronie 
środowiska 

   30     
30 2 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

W trakcie zajęć studenci uczą się praktycznego wykorzystywania oprogramowania statystycznego oraz graficznego (programy: Statistica, 
Past, Corel Draw, Corel Photo-Paint, Tilia). W ramach pracy własnej studenci wykonują wykonują poster prezentujący rezultaty analizy 
statystycznej i graficznego opracowania hipotetycznych wyników badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 K_W07 K_W09 K_W11 K_W14 K_U01 K_U02 K_U08 K_U09 K_U11 K_K06 K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 S_W05 S_W06 S_W07 S_W08 S_W10 S_W13 S_W15 S_W16 S_W17 S_W18 S_U01 S_U02 S_U03 S_U04 S_U05 S_U06 
S_U07 S_U08 S_U09 S_U10 S_U11 S_U16 S_U17 S_K09 S_K11 S_K13 

Historia i podstawy 
prawne ochrony 
środowiska na 
świecie 

30        
30 1 zaliczenie na 

ocenę B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 



 

87 

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Wykład prezentuje problematykę ochrony przyrody nieożywionej na przykładach parków narodowych w Polsce i na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 S_W02 S_W03 S_W04 S_W05 S_W07 

Łączna liczba punktów ECTS 120 
Łączna liczba godzin zajęć: 795 + 192 godziny praktyk zawodowych + wdw + OGUN + pracownia magisterska 

Semestr dla specjalności: gospodarka surowcami mineralnymi 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: I 
Semestr: 1 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Praktyka zawodowa      192   192 4 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych firmach związanych bezpośrednio lub pośrednio z geologią. 
Czas trwania praktyk wynosi minimum 192 godziny. Zakres praktyk obejmuje zarówno udział studentów w opracowaniu projektów i 
dokumentacji, jak również udział w pracach terenowych i określany jest w odrębnej umowie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Przedmioty wspólne dla specjalizacji: poszukiwanie i dokumentowanie złóż oraz geomateriały mineralne 

Bazy danych i 
numeryczne 
modelowanie 
procesów geologiczno-
złożowych 

     60   60 5 zaliczenie na 
ocenę – raport 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W czasie zajęć studenci uczą się wykorzystywać istniejące bazy danych geologicznych (np.CBDG, bazy danych otworowych w formacie 
LAS, bazy danych sejsmicznych, bazy danych w postaci papierowej, dane archiwalne, dokumentacje wynikowe otworów wiertniczych, 
dane z publikacji. Ta umiejętność posłuży im do przygotowanie swojej bazy danych niezbędnej do wykonania samodzielnych projektów w 
zakresie oprogramowania Petrel, PetroMod i TechLog. Każda z aplikacji dotyczy wykorzystania innej podstawowej grupy danych 
geologicznych, choć część danych przygotowanych do jednego z programów komputerowych może być wykorzystywana w innym 
projekcie (po przygotowaniu specjalistycznej bazy danych pod kątem określonego zadania geologicznego). Większość czasu studenci 
poświęcą na samodzielną pracę w zakresie komputerowych modelowań geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W04 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W16 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U15 (GSM), 
S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM), 
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Surowce skalne Polski 30   30     60 4 EP 
Inne 
(kolokwium 
pisemne) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Na wykładzie prezentowana jest charakterystyka różnorodnych surowców skalnych, wykorzystywanych w gospodarce w stanie 
nieprzetworzonym lub po przeróbce. Opisana jest ich geneza oraz rozmieszczenie regionalne w obrębie jednostek geologicznych Polski, 
zmienność składu mineralnego, a także chemicznego i wynikające z tego zróżnicowanie surowcowych parametrów jakościowych. 
Przedstawione są kierunki i możliwości gospodarczego wykorzystania surowców skalnych. Studenci zapoznawani są z podstawowymi 
informacjami o procesach technologicznych przeróbki. 
Ćwiczenia obejmują poznawanie, badanie i interpretację wyników podstawowych parametrów technologicznych wybranych surowców 
skalnych. Studenci samodzielnie wykonują badania i interpretują uzyskane wyniki korzystając z zebranego wcześniej materiału skalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W09, K_W10, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W16 (GSM), S_W18 
(GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U09 (GSM), S_U12 (GSM), S_U14 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Mikroskopia kruszców 15   30     45 3 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki i Ziemi i 
środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład jest wyczerpującym opisem metody badania minerałów kruszcowych w spolaryzowanym świetle odbitym (mikroskopia kruszców). 
W trakcie wykładu studenci poznają sposoby badania własności optycznych i fizycznych minerałów kruszcowych, poznają zasady opisu i 
genetycznej interpretacji przerostów (tekstur) minerałów kruszcowych. W trakcie wykładu studenci mają okazję zapoznania się z 
klasycznymi paragenezami kruszcowymi występującymi w różnych typach złóż. Ćwiczenia służą nauce identyfikacji minerałów 
kruszcowych wchodzących w skład typowych paragenez kruszcowych. W trakcie ćwiczeń studenci poznają zasady wykonywania różnego 
rodzaju preparatów do badań mikroskopowych oraz samodzielnie wykonują 1 preparat do badań w świetle odbitym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Seminarium z 
gospodarki surowcami 
mineralnymi 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi. Celem seminarium jest 
zapoznanie studentów z technologia przygotowania pracy dyplomowej. Studenci analizują prace dyplomowe przygotowane wcześniej 
przez innych studentów. Studenci powinni rozpoznać słabe i mocne strony tych analizowanych prac. Studenci będą przygotowywać 
wstępne wersje swoich własnych prac dyplomowych: tytuł, zakres, wymagany zakres badań i literatura. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W12 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U05 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Zaawansowane 
metody badań 
minerałów i skał 
 

30   45     75 5 EP 
Inne 
(kolokwium 
pisemne) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane są zaawansowane metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko 
rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. Prezentowane są podstawy 
teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W08 K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03 K_K04, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż 

Sugerowane 
przedmioty do wyboru 
(lista B) 
 
Lista w załączeniu na końcu 
pliku 

         7 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista B 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista B 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista B 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Geomateriały mineralne 

Sugerowane 
przedmioty do wyboru 
(lista A) 
 
Lista w załączeniu na końcu 
pliku 

         7 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista A 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista A 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego przedmiotu, patrz lista A 

Łączna liczba punktów ECTS (w 1 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 1 semestrze): 270 + 192 godziny praktyki zawodowe + sugerowane przedmioty do wyboru z listy B 
(dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie + sugerowane przedmioty do wyboru z listy A (dla specjalizacji Geomateriały 
mineralne) 
Rok studiów: I 
Semestr: 2 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

        W zależności 
od wybranych 
przedmiotów 

2 W zależności od 
przedmiotu 

P/B Różne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Treści zgodne z listą wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wyboru studenta 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wyboru studenta 

Przedmioty wspólne dla specjalizacji: poszukiwanie i dokumentowanie złóż oraz geomateriały mineralne 

Seminarium 
magisterskie GSM 

  30      30 2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uczestnicy seminarium przedstawiają rezultaty swoich badań kameralnych, literaturę przedmiotu oraz plan prac terenowych i 
laboratoryjnych na okres praktyk magisterskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W14 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 
(GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U05 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Bazy danych i 
numeryczne 
modelowanie 
procesów 
geologiczno-
geochemicznych 

    75    75 6 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Laboratorium dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem różnego typu programów i arkuszy kalkulacyjnych do odtwarzania 
procesów geochemicznych i minerałotwórczych, zachodzących w różnego typu środowiskach geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Petrologia II skał 
magmowych i 
metamorficznych 
 

40   40     80 5 zaliczenie na 
ocenę, 
kolokwium 
pisemne 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć Petrologia skał magmowych i metamorficznych jest poznanie petrologii skał magmowych i metamorficznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem  procesów ich powstawania w odmiennych środowiskach geotektonicznych.  
Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych. Określa ich 
składy fazowe i geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania.  
Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzącymi do powstania skał w warunkach metamorfizmu. 
Przedstawia różne środowiska i geotektoniczne i facje metamorficzne oraz utwory z nimi związane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W06, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 K_K06, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U13 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 
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Przedmioty właściwe dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż 

Sugerowane 
przedmioty do 
wyboru (lista B) 
 
Lista w załączeniu na 
końcu pliku 

         14 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 

Przedmioty do 
wyboru kierunkowe 
(wdw) 

         1 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Geomateriały mineralne 

Sugerowane 
przedmioty do 
wyboru (lista A) 
Lista w załączeniu na 
końcu pliku 

         15 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w 2 semestrze): 185 + sugerowane przedmioty do wyboru z listy A (Geomateriały mineralne ) + 
sugerowane przedmioty do wyboru z listy B (Poszukiwanie i dokumentowanie złóż) + OGUN + WDW 
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Rok studiów: II 
Semestr: 3 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 EP/EU P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11; K_U09; K_K09 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W16 (GSM); S_W17 (GSM); S_U15 (GSM); S_K03 (GSM); S_K10 (GSM) 
 

Przedmioty do 
wyboru kierunkowe 
(wdw) 

         4 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Przedmioty wspólne dla specjalizacji: poszukiwanie i dokumentowanie złóż oraz geomateriały mineralne 

Seminarium 
magisterskie GSM 

  30      30 4 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie zajęć magistranci referują w semestrze letnim wyniki swoich prac analitycznych zaś w semestrze zimowym prezentują główne 
tezy swojej pracy magisterskiej. Zasadą jest że prezentacja taka poprzedza oddanie ostatecznej wersji pracy do promotora. W trakcie tej 
prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są główne tezy i wnioski z pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W14 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U10 
(GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Kurs specjalizacyjny 
w Sudetach 

       30 30 
(5 dni) 

2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs terenowy zapoznaje studentów z najciekawszymi i najbardziej charakterystycznymi wystąpieniami minerałów i złożami Sudetów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W09, K_W10, K_W14 
K_U03, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U10 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Petrologia II skał 
osadowych 
 

20   20     40 2 EP 
Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Petrologia skał osadowych poświęcona jest problematyce genezy skał osadowych na tle ich nowoczesnej klasyfikacji. Omawia etapy 
powstawania skał, poczynając od wietrzenia skał wyjściowych, poprzez transport materiału detrytycznego, jego depozycję a następnie 
diagenezę i wietrzenie. 
Na ćwiczeniach z petrologii skał osadowych studenci zapoznają się przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 
• Metody identyfikacji minerałów, mineraloidów i innych składników skał osadowych. 
• Rozpoznawanie efektów różnych procesów wtórnych (w tym procesów diagenetycznych) przy zastosowaniu kompleksowych metod 
analitycznych (mikroskop polaryzacyjny i skaningowy, rentgenografia, katodoluminescencja, mikrosonda, itp.). 
• Różne rodzaje spoiw w skałach detrytycznych - masa wypełniająca (matriks) a cement. 
• Mikroskopowe metody rozpoznawania skał piroklastycznych. 
• Analiza minerałów ciężkich – różne metody separacji minerałów, sporządzania z nich preparatów mikroskopowych oraz identyfikacji. 
• Badania efektów procesów wtórnych w skałach osadowych wykorzystanych w budownictwie i sztuce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W06, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U13 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 
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Praktikum z 
przygotowania 
dokumentacji 
geologicznej 

    45    45 3 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z metodyką sporządzania dokumentacji geologicznych i stanowi końcowy element cyklu 
przedmiotów wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką dokumentowania i 
zagospodarowania (udostępniania) złóż. Zagadnienia te obejmują metodyczne podstawy dokumentowania wyników prac geologicznych 
na etapach: poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż oraz opracowywania innych dokumentów wynikowych (tzw. inna 
dokumentacja geologiczna) zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami Prawa Geologicznego i Górniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W14 (GSM), S_W15 (GSM), S_W16 
(GSM), S_W17 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U15 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), S_K10 (GSM) 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż 

Sugerowane 
przedmioty do 
wyboru (lista B) 
 
Lista w załączeniu na 
końcu pliku 

         10 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista B 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

         1 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Geomateriały mineralne 

Sugerowane 
przedmioty do 
wyboru (lista A) 
 
Lista w załączeniu na 
końcu pliku 

         10 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranych przedmiotów, patrz lista A 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

         3 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 3 semestrze): 28 (dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż); 30 (dla specjalizacji 
Geomateriały mineralne) 
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Łączna liczba godzin zajęć (w 3 semestrze): 175 + sugerowane przedmioty do wyboru z listy B (dla specjalizacji Poszukiwanie i 
dokumentowanie złóż) + sugerowane przedmioty do wyboru z listy A (dla specjalizacji Geomateriały mineralne) + OGUN + WDW 

Rok studiów: II 
Semestr: 4 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Pracownia 
magisterska 

 nielim
itowa
ne 

   nielim
itowa
ne 

  Czas 
nielimitowany 

20 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez 
studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie 
danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13; K_U10; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K07; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 S_U01 (GSM); S_U02 (GSM); S_U03 (GSM); S_U05 (GSM);  S_K01 (GSM); S_K02 (GSM); S_K03 (GSM);  S_K07 (GSM) 
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Przedmioty wspólne dla specjalizacji: poszukiwanie i dokumentowanie złóż oraz geomateriały mineralne 

Seminarium 
magisterskie GSM 

  30      30 4 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie zajęć magistranci referują w semestrze letnim wyniki swoich prac analitycznych zaś w semestrze zimowym prezentują główne 
tezy swojej pracy magisterskiej. Zasadą jest że prezentacja taka poprzedza oddanie ostatecznej wersji pracy do promotora. W trakcie tej 
prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są główne tezy i wnioski z pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W14 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U10 
(GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Technologia 
surowców 
mineralnych 

15   45     60 5 EP 
Inne 
(kolokwium 
pisemne) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców mineralnych (główne 
operacje przeróbcze: klasyfikacje mechaniczne i hydrauliczna, rozdrabnianie i mielenie, wzbogacanie) oraz zapoznanie z praktycznym 
zastosowaniem nauk mineralogicznych w technologii produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z 
surowców mineralnych. Szczególny akcent w wykładach położono na technologię surowców i tworzyw ceramicznych, a w programie 
ćwiczeń - na zajęcia w wybranych zakładach przemysłu ceramicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U03, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U07 (GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), 
S_K10 (GSM) 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

         3 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranych przedmiotów 

Przedmioty właściwe dla specjalizacji Geomateriały mineralne 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

         1 W zależności od 
wybranego 
przedmiotu 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Zależne od wybranego przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w 4 semestrze): 32 (dla specjalizacji Poszukiwanie i dokumentowanie złóż); 30 (dla specjalizacji 
Geomateriały mineralne) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + pracownia magisterska + OGUN 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 735 + 
192 godziny praktyk zawodowych+ przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), przedmioty do wyboru z list 
sugerowanych oraz przedmioty do wyboru kierunkowe + pracownia magisterska 
 

Sugerowane przedmioty do wyboru dla specjalności: Gospodarka surowcami mineralnymi, 
specjalizacja - Geomateriały mineralne 

 
LISTA A 

 

Rok studiów: I 
Semestr: 1 

Mineralogia 
zaawansowana 

30     30   60 4 EP 
Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 



 

107 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje przedstawienie budowy minerałów z uwzględnieniem następujących zagadnień: rodzaje uporządkowania 
strukturalnego (rodzaje mikrostruktur), rodzaje przerostów (wraz z ich interpretacją genetyczną), budowa minerałów o strukturach 
modułowych i modulowanych, naturalne struktury krystaliczne o zgiętych płaszczyznach sieciowych. W trakcie ćwiczeń student zapozna 
się z budową podstawowych grup minerałów skałotwórczych a także wybranych grup minerałów akcesorycznych, ich klasyfikacją, 
cechami petrogenetycznymi, a także sposobami przeliczenia składu chemicznego na wzór krystalochemiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W10, K_W12, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U07 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U16 
(GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Praktikum z 
fizykochemii  
procesów 
powierzchniowych 

     30   30 3 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktikum dotyczy problematyki związanej z procesami zachodzącymi na granicy faz ciało stałe – ciecz. Prezentowane zagadnienia 
dotyczą przede wszystkim fizykochemii procesów zachodzących w środowisku wodnym na powierzchni faz mineralnych 
charakteryzujących się różnymi właściwościami. Praktikum obejmuje przede wszystkim ćwiczenia laboratoryjne oraz spotkania 
wprowadzające omawiające temat od strony teoretycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 
(GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 
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Analiza obrazu i 
graficzne 
opracowanie danych 
geologicznych 

     30   30 2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot koncertuje się na przetwarzaniu obrazu (zdjęcia mikroskopowe i makroskopowe obiektów geologicznych, obrazy SEM –BSE, 
SE) pod kątem późniejszej analizy jakościowej lub ilościowej i tworzenia dokumentacji na potrzeby opracowań eksperckich, badawczych i 
popularnonaukowych. W zakres przedmiotu wchodzi również wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia szkiców, przekrojów i profili 
geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Terenowe praktikum 
z geochemii z 
elementami 
geomikrobiologii 
 
Do realizacji na 1 lub 3 
semestrze 

       30 30 
(5 dni) 

2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z procesami geochemicznymi, które będą prezentowane na przykładzie wybranych odsłonięć. 
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi metodami pracy terenowej związanej z geochemicznym opisem środowiska (pobór próbek, 
analizy in situ, identyfikacja zagrożeń związanych z uwalnianiem pierwiastków toksycznych). Na zajęciach terenowych zaprezentowane 
będą także zagadnienia związane z aktywnością biochemiczną mikroorganizmów obecnych w strefach wietrzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 
(GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Rok studiów: I 
Semestr: 2 

Archeometria      45   45 4 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z głównymi kulturami pradziejowymi Polski oraz podstawami metodyki badań archeologicznych. 
Studenci uczestniczyć będą w wykonywaniu map geochemicznych średniowiecznych wyrobisk górniczych oraz badaniach składu 
chemicznego żużli hutniczych. Ponad to zaznajomią się petrografią wyrobów ceramicznych oraz zastosowaniem badań petrograficznych 
i mineralogicznych w petroarcheologii. Osobny blok zajęć poświęcony będzie zastosowaniu badań izotopowych w archeologii. Studenci 
zapoznają się także z pradziejowym i średniowiecznym górnictwem wybranych obszarów Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Geochronologia 15     30   45 3 EP 
Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pomiary tzw. wieku bezwzględnego mają w geologii kluczowe znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza skał krystalicznych, gdzie brak 
jakichkolwiek odniesień czy reperów czasowych, które w skałach osadowych są powszechne (skamieniałości, następstwo warstw). 
Przedmiot przybliża różne metody pomiaru wieku oparte głównie na metodach dostępnych w krajowych laboratoriach. Prezentowane są 
metody oparte na badaniach składu izotopowego w minerałach in situ, jak i wykorzystujące proporcje izotopów w całych skałach (metody 
izochronowe). Ważną tematyką, która jest sygnalizowana na zajęciach jest rola izotopów jako ważnych wskaźników genetycznych w 
petrologii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U13 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Praktikum z analizy  
instrumentalnej 
geomateriałów 

     45   45 3 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Student zostaje zapoznany z wyposażeniem i technikami pracy w laboratorium chemicznym, z metodami pobierania i przygotowywania 
próbek minerałów i skał do analizy chemicznej, z etapami procesu analitycznego, ze sposobami separacji minerałów, ze sposobami 
rozkładu minerałów i skał, z aktualnie stosowanymi metodami analitycznymi w analizie minerałów i skał, metodami zatężania i 
rozdzielania pierwiastków, ze sposobami interpretacji wyników, metodami przeliczania wyników analiz minerałów na wzory 
krystalochemiczne. Na ćwiczeniach z tego przedmiotu student wykorzystuje w praktyce zdobytą na wykładzie wiedzę. 
Praktikum dotyczy zagadnień związanych z przygotowywaniem próbek do analiz chromatograficznych oraz spektrofotometrycznych. 
Obejmuje ćwiczenia laboratoryjne pozwalające zapoznać się z podstawowymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w laboratoriach 
z zakresu geochemii, analizy minerałów i skał, a także analizy skażeń środowiska przyrodniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 

S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W05 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 
(GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Rok studiów: II 
Semestr: 3 

Geochemia izotopów 30        30 2 EP P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia obejmują problematykę z zakresu geologii izotopowej odgrywającej współcześnie ważną rolę w różnych dziedzinach nauk 
geologicznych. Badania stosunków trwałych izotopów wybranych pierwiastków są bowiem wykorzystywane jako precyzyjne narzędzie do 
badań przebiegu różnych procesów geologicznych, określania warunków temperaturowych i pochodzenia substancji biorących w nich 
udział. Aplikacje metod izotopowych są poprzedzone omówieniem podstawowych pojęć, mechanizmów frakcjonowania izotopowego, 
technik preparacji i pomiarów na spektrometrze mas oraz sposobów prezentacji wyników analiz izotopowych. Wykład zawiera także 
systematyczną charakterystykę składu izotopowego wodoru, węgla, tlenu i siarki w różnych środowiskach geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U11 
(GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Krystalochemia z 
rentgenografią 

30     30   60 4 EP 
Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podczas zajęć student zapoznaje się z podstawami krystalografii strukturalnej (budowa wewnętrzna kryształów, podstawowe typy 
struktur krystalicznych, defekty kryształów), metodami dyfrakcyjnymi i ich wykorzystaniem w mineralogii; strukturami minerałów z grupy 
SiO2. Przedmiot ten jest oparty na wybranych zagadnieniach z dziedziny fizyki, chemii i matematyki. Przedmiot  jest powiązany z wieloma 
naukami przyrodniczymi i technicznymi. Wśród dziedzin związanych z omawianym przedmiotem należy wymienić mineralogię, petrologię, 
badania surowców mineralnych, badania ekologiczne, ceramikę, inżynierię materiałową, farmakologię. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 
(GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U07 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Praktikum z 
mineralogii 
eksperymentalnej 

     45   45 4 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z przeprowadzaniem eksperymentów odtwarzających procesy formowania się minerałów w 
różnych typach środowisk geologicznych. Praktikum obejmuje ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonaniu kilku eksperymentów 
oraz na zbadaniu, przy pomocy standardowych metod badawczych używanych w mineralogii, otrzymanych w ich trakcie faz mineralnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W08 (GSM), S_W10 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U16 
(GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Terenowe praktikum 
z geochemii z 
elementami 
geomikrobiologii 

       30 30 
(5 dni) 

2 Inne 
(zaliczenie na 
ocenę) 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Do realizacji na 1 lub 3 
semestrze 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z procesami geochemicznymi, które będą prezentowane na przykładzie wybranych odsłonięć. 
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi metodami pracy terenowej związanej z geochemicznym opisem środowiska (pobór próbek, 
analizy in situ, identyfikacja zagrożeń związanych z uwalnianiem pierwiastków toksycznych). Na zajęciach terenowych zaprezentowane 
będą także zagadnienia związane z aktywnością biochemiczną mikroorganizmów obecnych w strefach wietrzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 
(GSM), S_U12 (GSM), S_U13 (GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

 
Sugerowane przedmioty do wyboru dla specjalności: Gospodarka surowcami mineralnymi, 

specjalizacja – Poszukiwanie i dokumentowanie złóż 
 

LISTA B 
 

Rok studiów: I 
Semestr: 1 
Analiza basenów 
sedymentacyjnych I 

30   30     60 5 EP 
zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pierwsza część 2-semestralnego przedmiotu: wprowadzona zostaje terminologia basenów sedymentacyjnych współczesnych i 
kopalnych, scharakteryzowane zostają podstawowe morskie i lądowe systemy depozycyjne. Część pierwsza przedmiotu obejmuje różne 
klasyfikację basenów sedymentacyjnych. Podane zostają podstawowe aspekty analizy basenów. Przedstawione zostaje formowanie się 
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basenów i ich wypełnianie osadami oraz prezentowane są definicje basenów i ich związek z cyklem Wilsona. Następnie dokładnie 
omawiane są poszczególne typy basenów sedymentacyjnych z odniesieniem do przykładów współczesnych i kopalnych Bardziej 
szczegółowo charakteryzowane są tutaj czynniki kontrolujące naturę i rozprzestrzenienie facji, aktualistyczne modele facjalne i zakres ich 
stosowalności w stanie kopalnym oraz środowiska sedymentacji. Następnie omówione są podstawowe systemy depozycyjne i ich 
związek z poszczególnymi typami basenów. 
Ćwiczenia obejmują analizę facjalną i odtwarzanie systemów depozycyjnych skał węglanowych i klastycznych w różnych środowiskach 
sedymentacji. Wprowadzone są także elementy stratygrafii sekwencji oraz odtwarzania diagenezy skał na podstawie analiz 
geochemicznych. Ćwiczenia obejmują także modelowanie procesów depozycji w basenach sedymentacyjnych przy użyciu programów 
komputerowych w oparciu o zmienność takich parametrów jak: tempo subsydencji, dostawa materiału klastycznego do zbiornika, 
wahania poziomu morza, czy tempo produkcji węglanów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Petrofizyka    30     30 3 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot realizowany jest w formie praktikum w pracowni komputerowej. Każde zajęcia poświęcone są wybranym właściwościom 
petrofizycznym skał, które mogą być skałą zbiornikową lub uszczelniającą dla złóż węglowodorów. Szczególny nacisk położony jest na 
kompleksową interpretację wyników otrzymanych różnymi metodami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 
(GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U11 
(GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 
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Prowincje naftowe 
Polski i świata 

30        30 2 EP P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie zasad wyróżniania elementów prowincji naftowych oraz przedstawienie polskich i światowych 
prowincji naftowych na tle geologii regionalnej świata. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W14 
K_U03, K_U04, K_U06, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W09 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U08 (GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K10 (GSM) 

Analiza obrazu i 
graficzne 
opracowanie danych 
geologicznych 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot koncertuje się na przetwarzaniu obrazu (zdjęcia mikroskopowe i makroskopowe obiektów geologicznych, obrazy SEM –BSE, 
SE) pod kątem późniejszej analizy jakościowej lub ilościowej i tworzenia dokumentacji na potrzeby opracowań eksperckich, badawczych i 
popularnonaukowych. W zakres przedmiotu wchodzi również wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia szkiców, przekrojów i profili 
geologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Rok studiów: I 
Semestr: 2 
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Projektowanie i 
dokumentowanie 
geologiczno-złożowe 
(do wyboru - o ile 
przedmiot nie został 
zaliczony na I stopniu 
studiów) 

15   30     45 3 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z dokumentowaniem i oceną ekonomiczną złóż i stanowi końcowy element cyklu przedmiotów 
wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką gospodarki przemysłowej złożami. 
Zagadnienia te obejmują prawne i ekonomiczne podstawy dokumentowania złóż na etapie projektowania oraz opracowywania 
dokumentów wynikowych zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami polskiego Prawa Geologicznego i 
Górniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W14 (GSM), S_W15 (GSM), S_W16 
(GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U15 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), 
S_K10 (GSM) 

Analiza basenów 
sedymentacyjnych II 

30   45     75 6 EP 
zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Druga część 2-semestralnego przedmiotu dotyczy: pochodzenie i ewolucji basenów sedymentacyjnych oraz praktycznego wykorzystania 
ABS w geologii podstawowej i poszukiwawczej (w szczególności złóż węglowodorów). Część druga przedmiotu dotyczy pochodzenia i 
ewolucji basenów sedymentacyjnych oraz wykorzystania informacji uzyskanych z tej analizy do budowania wiedzy w zakresie geologii 
podstawowej i poszukiwawczej (w szczególności poszukiwaniu złóż węglowodorów). Przedstawione zostają cele i zadania ABS w 
aspekcie akademickim i przemysłowym, a następnie omówiona jest koncepcja ABS jako efekt rozwoju nauk geologicznych w drugiej 
połowie XX wieku: sejsmiki, sedymentologii, stratygrafii, geofizyki wiertniczej i geologicznej kartografii wgłębnej. Szczególne nacisk 
położony jest na postdepozycyjną ewolucję osadów w basenach sedymentacyjnych (subsydencję i historię termiczną). Na tle 
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powyższych wiadomości omówione zostaje wykorzystanie ABS w geologii poszukiwawczej, a w szczególności geologii naftowej. Zakres 
tematyczny drugiej części wykładu i ćwiczeń ABS można zawrzeć w haśle: :”Od geologii podstawowej do systemu naftowego”. 
Część ćwiczeniowa jest ściśle powiązana z zakresem tematycznym wykładu i obejmuje geologiczna interpretacje przekrojów 
sejsmicznych, wykorzystanie geofizyki otworowej w ABS, wykonywanie map strukturalnych (czasowych i głębokościowych) na podstawie 
sejsmiki, wykonywanie map miąższościowych i litofacjalnych ilościowych na podstawie danych wiertniczych i tektonicznych, analizę 
subsydencji oraz analizę historii termicznej osadów z prognozowaniem możliwości generacji węglowodorów. Końcowym ćwiczeniem jest 
przygotowanie przez każdego studenta charakterystyki wybranego basenu sedymentacyjnego na świece poprzez pryzmat systemu 
naftowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W03 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Dokumentowanie 
prac geologicznych 
oraz ich wpływ na 
środowisko 

 45       45 4 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje przegląd zagadnień związanych z metodyką kartowania i dokumentowania robót geologicznych na etapach 
poszukiwania i rozpoznania złoża kopaliny oraz eksploatacji złoża, zagrożeniami dla komponentów środowiska, powodowanych 
dokumentowaniem geologiczno‒złożowym w trakcie poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin oraz ich eksploatacji.  
Omawiane są również podstawy sporządzania dokumentacji geologiczno‒złożowych oraz raportów oddziaływania na środowisko i 
metodyki ich sporządzania na powyższych etapach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W12 (GSM), S_W14 (GSM), S_W15 (GSM), S_W16 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 
(GSM), S_W19 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U12 (GSM), S_U15 (GSM), S_U16 
(GSM) 
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S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), 
S_K10 (GSM) 

Formacje złożowe 
Polski 

30     15   45 3 EP 
zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykłady obejmują: omówienie zagadnień z zakresu budowy geologicznej i eksploatacji złóż surowców mineralnych występujących w 
Polsce. Zagadnienia przedstawione są na tle regionalnych jednostek geologiczno-złożowych Polski. Omawiane są złoża surowców 
energetycznych, chemicznych, metalicznych i skalnych. 
Na ćwiczeniach studenci uczą się rozpoznawania skał i minerałów z obszaru Polski, będących potencjalnymi surowcami mineralnymi 
oraz skałami zbiornikowymi dla płynnych i gazowych surowców energetycznych. Na przykładzie okazów skalnych, preparatów 
mikroskopowych i danych geologicznych pochodzących z polskich lokalizacji samodzielnie opisują przykładową formację złożową oraz 
decydują czy można ją wykorzystać jako złoże surowca o określonym zastosowaniu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W10, K_W14 
K_U01, K_U03, K_U06, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W19 
(GSM), S_W20 (GSM) 
S_U02 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U12 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Geologia 
ekonomiczna 

30        30 2 EP/EU P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geologia ekonomiczna interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca geologię złóż, ekonomię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
prawo, zarządzanie. Przedstawia tok analizy projektów inwestycyjnych geologicznych i górniczych przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po 
zakończeniu wydobycia kopalin. Analizy i kryteria wyboru. Bezpieczeństwo surowcowe Polski i świata. Czynniki wpływające na światowy 
rynek surowcowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W11, K_W12, K_W14 
K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W12 (GSM), S_W14 (GSM), S_W15 (GSM), S_W16 (GSM), S_W17 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U15 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), S_K10 (GSM) 

Kartowanie 
geologiczno-złożowe 

       30 30 
(5 dni) 

3 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyka terenowa z kartowania geologiczno-złożowego ma na celu zapoznanie studentów z metodyką prac terenowych koniecznych 
przy poszukiwaniu złóż i sporządzaniu dokumentacji geologicznej na różnych etapach prac poszukiwawczych czy eksploatacyjnych. 
Zajęcia obejmują kartowanie geologiczno-złożowe wyrobisk górniczych różnego typu surowców w zakładach prowadzących eksploatację 
metodą odkrywkową ( a w miarę dostępności także zakłady prowadzące eksploatację podziemną) i na tej podstawie sporządzanie 
wybranych załączników dokumentacji geologicznej koniecznej przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż. Podczas zajęć zostaną 
wykorzystane dostępne metody analityczne, w tym badania geochemiczne obrazujące występowanie ciał rudnych na kartowanych 
obszarach. Na podstawie analiz zebranych w terenie próbek studenci wykonają mapę geochemiczną, gdzie wykartowane anomalie 
geochemiczne będą  podstawą do dyskusji o potencjalnie występującej mineralizacji kruszcowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 
(GSM), S_W14 (GSM), S_W16 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U15 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), 
S_K10 (GSM) 

Rok studiów: II 
Semestr: 3 

Archeometria      45   45 4 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z głównymi kulturami pradziejowymi Polski oraz podstawami metodyki badań archeologicznych. 
Studenci uczestniczyć będą w wykonywaniu map geochemicznych średniowiecznych wyrobisk górniczych oraz badaniach składu 
chemicznego żużli hutniczych. Ponad to zaznajomią się petrografią wyrobów ceramicznych oraz zastosowaniem badań petrograficznych 
i mineralogicznych w petroarcheologii. Osobny blok zajęć poświęcony będzie zastosowaniu badań izotopowych w archeologii. Studenci 
zapoznają się także z pradziejowym i średniowiecznym górnictwem wybranych obszarów Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W13 (GSM), S_W17 (GSM), S_W18 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Geochemia 
procesów 
złożotwórczych 

30        30 2 EP P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W wykładzie objaśnia się w jaki sposób od strony geochemicznej przebiegają procesy złożotwórcze w różnych środowiskach 
geologicznych. Jaka jest ich termodynamika i kinetyka. Wykład jest uzupełnieniem i rozwinięciem informacji uzyskanych na III roku 
studiów pierwszego stopnia, w ramach przedmiotu „Geologia złóż”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W20 
(GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U04 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U13 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K10 (GSM) 

Geochemia 
organiczna 

30        30 2 EP 
 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład obejmuje problematykę z zakresu Geochemii organicznej - stosunkowo młodego i obecnie żywiołowo rozwijającego się działu 
geochemii, którego wyniki badań mają duże znaczenie praktyczne w geologii surowców energetycznych oraz w ochronie środowiska. W 
trakcie wykładów są prezentowane zagadnienia roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zachowania się szeregu grup 
związków organicznych w przyrodzie oraz procesy geochemiczne prowadzące do powstania złóż węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U03, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W11 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Geochemia 
organiczna w 
poszukiwaniu 
węglowodorów 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biomarkerów i ich zastosowania w przemyśle poszukiwawczym oraz 
wydobywczym surowców energetycznych – złoża węglowodorów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10 K_K02; K_K07 
K_U01,  K_U02 K_U03,  K_U04, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (GSM), S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W07 (GSM), S_W08 (GSM), S_W09 (GSM), S_W11 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U12 (GSM), S_U13 
(GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Zarządzanie 
ryzykiem w 
poszukiwaniach złóż 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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ropy naftowej i gazu 
ziemnego 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem proponowanych zajęć jest zaznajomienie studenta z dotychczas nie stosowanymi w trakcie całego toku studiów 
probabilistycznymi metodami szacowania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wyceny. 
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z probabilistycznym rozszerzeniem metody wolumetrycznej , uniwersalnie stosowanej na 
dowolnym etapie rozpoznania złóż węglowodorów. Ta metoda obliczeń może być stosowana dla stref nasyconych ropą naftową z gazem 
rozpuszczonym w ropie, stref występowania kondensatu, jak również dla formacji nasyconych suchym gazem. Wprowadzona metoda 
jest powszechnie stosowana w praktyce zawodowej, w firmach naftowych, na etapie ewaluacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych. 
W efekcie, studenci po ukończeniu szkolenia zdobędą niezbędne podstawy do samodzielnej oceny ryzyka i niepewności geologicznej 
poszczególnych elementów systemu naftowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W05 (GSM), S_W06 (GSM), S_W09 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 (GSM), S_W14 (GSM), S_W15 (GSM), S_W16 
(GSM), S_W17 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U09 (GSM), S_U10 (GSM), S_U11 
(GSM), S_U12 (GSM), S_U15 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K09 (GSM), S_K10 (GSM) 

Surowce skalne we 
współczesnym 
budownictwie 
infrastrukturalnym 

     30   30 2 EP/EU P/B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia stanowią wprowadzenie do materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej - dziedzin nauk technicznych odnoszących się 
bezpośrednio do petrologii i mineralogii wykorzystywanych w budownictwie infrastrukturalnym surowców skalnych. Na zajęciach 
wprowadzana jest branżowa terminologia i klasyfikacje, omawiane są kluczowe parametry techniczne surowców skalnych (głównie 
kruszyw), metody ich badań oraz znaczenie uzyskanych wartości w praktyce budowlanej. W oparciu o zapisy normowe (normy serii: PN-
EN, ASTM, PN-B i PN-S) oraz wytyczne techniczne (WT 1-4, RILEM) studenci samodzielnie wykonują oznaczenia wiodących 
parametrów jakościowych surowców skalnych oraz interpretują uzyskane wyniki. Zajęcia realizowane są w przy wsparciu olsztyńskiego 
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (GSM), S_W03 (GSM), S_W04 (GSM), S_W05 (GSM), S_W09 (GSM), S_W10 (GSM), S_W11 (GSM), S_W12 (GSM), S_W13 
(GSM), S_W18 (GSM), S_W20 (GSM) 
S_U01 (GSM), S_U02 (GSM), S_U03 (GSM), S_U05 (GSM), S_U06 (GSM), S_U07 (GSM), S_U08 (GSM), S_U11 (GSM), S_U12 
(GSM), S_U14 (GSM), S_U16 (GSM) 
S_K01 (GSM), S_K02 (GSM), S_K03 (GSM), S_K04 (GSM), S_K05 (GSM), S_K06 (GSM), S_K07 (GSM), S_K08 (GSM), S_K10 (GSM) 

Semestr dla specjalności: hydrogeologia 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

w zależności od wyboru przedmiotu w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wyboru przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wyboru przedmiotu 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Hydrogeochemia  
(CHEM WÓD) 

30   45     75 6 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P,B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pochodzenie wody na Ziemi. Chemizm wód naturalnych a obieg hydrologiczny wód. Zarys teoretycznych podstaw chemii wody i 
hydrochemii. Cechy fizyczno-chemiczne i skład chemiczny wód. Podstawowe procesy kształtujące chemizm wód naturalnych. Ogólna 
charakterystyka zanieczyszczeń antropogenicznych i geogenicznych, oraz głównych rodzajów ognisk zanieczyszczenia wód naturalnych. 
Podstawowe metody badania chemizmu wód naturalnych. Ocena jakości danych hydrochemicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U02; K_U09; K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W03 (H); S_W04 (H); S_W05 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U09 (H); S_K01 (H); S_K08 (H) 

Dynamika wód 
podziemnych 
(MODEL-H) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P,B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Dynamika wód podziemnych jest podstawową dyscypliną nauki dla hydrogeologów oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. 
Matematyczno-fizyczne metody opisu procesów przepływu wód oraz transportu masy (zanieczyszczeń) w ośrodku gruntowym 
prezentowane na wykładach stanowią niezbywalne narzędzia jakościowych interpretacji oraz obliczeń ilościowych towarzyszących 
podejmowaniu wszelkich decyzji i projektowaniu w zakresie gospodarki i ochrony zasobów wód podziemnych. Przedmiot obejmuje 
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wyprowadzenie równań przepływu wody i transportu masy z praw zachowania, wskazanie zakresu ich stosowalności, przedstawienie na 
przykładach metod rozwiązywania tych równań oraz sposobów ich wykorzystywania w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_U02; K_U04; K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (H); S_W06 (H); S_U02 (H); S_U04 (H); S_K01 (H), S_K04 (H) 

Poszukiwanie i 
rozpoznawanie wód 
podziemnych 
(GOSP-H) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P,B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Bilans wodny, bilans wód podziemnych (hydrogeologiczny), bilans wodno-gospodarczy. System hydrogeologiczny, strefowość 
hydrodynamiczna. Zasoby wód podziemnych: rodzaje i metody obliczeń. Pozyskiwanie danych i projektowanie prac w celach 
dokumentacyjnych. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych – metody obliczeń i dokumentowanie. Zasoby odnawialne - program badań w 
celu ich ustalenia, metody obliczeń. Zasoby dyspozycyjne – kryteria ograniczeń w wyznaczaniu zasobów, metody obliczeń, monitoring wód 
podziemnych, dokumentacja zasobowa. Zasoby wód leczniczych i geotermalnych, sposoby ich dokumentowania. Stan rozpoznania 
zasobów wód podziemnych i zarządzanie nimi w Polsce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W10; K_W11; K_W12; K_U01; K_U05; K_U10; K_K01; K_K04; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04 (H); S_W10 (H); S_W11 (H); S_W12 (H); S_U01 (H); S_U05 (H); S_U10 (H); S_K01 (H); S_K04 (H); S_K08 (H) 

Przetwarzanie i 
interpretacja 
pomiarów 
geofizycznych w 
badaniach 

 23    22   45 4 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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hydrogeologicznych i 
geologiczno-
inżynierskich 
(GEOINŻ-GEOFIZ) 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prowadzony w pracowni komputerowej po 3 godziny tygodniowo przez 15 tygodni. Zajęcia mają formę praktyczną. Studenci 
pracują samodzielnie przy komputerach, przetwarzając, analizując, wizualizując i interpretując dane geofizyczne. Przedstawienie metod 
geofizycznych stosowanych w hydrogeologii i geologii inżynierskiej w formie konwersatorium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W10; K_W12; K_W13; K_U01; K_U02; K_U07; K_U10; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (H); S_W06 (H); S_W10 (H); S_W12 (H);l S_W13 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U07 (H); S_U10 (H); S_K01 (H); S_K04 (H) 

Seminarium z 
hydrogeologii  
(MGR) 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Sprawozdanie dotyczące zebranych materiałów, związanych z tematem i terenem pracy magisterskiej. Program badań terenowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W12; K_U01; K_U11; K_U12; K_K01; K_K04; K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W12 (H); S_U01 (H); S_U11 (H); S_U12 (H); S_K01 (H); S_K04 (H); S_K06 (H) 

Kurs terenowy  
(KURS) 

       30 
5 dni 

30 
5 dni 

3 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska i ochrony środowiska przy wykonywaniu i likwidacji (rekultywacji) dużych 
inwestycji (KWB Bełchatów), ochrona środowiska w aglomeracjach miejskich (Warszawa); ochrona środowiska na obszarach Natura 2000 
(Kampinoski Park Narodowy); budowa ujęć wód podziemnych, badania geologiczno-inżynierskie dla ujęć poddenych (Płock); geologiczna 
problematyka zagospodarowania Wisły Dolnej i Środkowej, geologiczno-inżynierskie badania przy projektowaniu stopni wodnych 
(Włocławek); geologiczno-inżynierskie problemy posadowienia budynków na gruntach ekspansywnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W11; K_U07; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (H); S_W05 (H); S_W11 (H); S_U07 (H); S_K01 (H); S_K02 (H); S_K03 (H); S_K04 (H); S_K06 (H); S_K07 (H) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 
(MODEL-H/REG-
H/CHEM 
WÓD/GOSP-H) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

4 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbolefektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 1 semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w 1 semestrze): 300 + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty 
do wyboru (lista sugerowana) 
* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności hydrogeologia 



 

128 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

w zależności od wymiaru wybranych przedmiotów W zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

W zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geologia inżynierska 
 (GEOINŻ-GEOFIZ) 

30   30     60 5 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geologia inżynierska jest działem wiedzy geologicznej i inżynierskiej. Nauka ta zajmuje się rozwiązaniem problemów inżynierskich i 
środowiskowych, które mogą powstać jako rezultat współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem budowlanym lub 
sposobem zagospodarowania terenu, jak również wyborem środków zaradczych i zapobiegawczych zagrożeniom geologicznym. 
Modele środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawowe zasady dokumentowania środowiska geologiczno-inżynierskiego. Ocena 
przydatności badań laboratoryjnych i polowych do dokumentowania stanu środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawy 
prognozowania zmian w czasie środowiska geologiczno-inżynierskiego. Procesy geodynamiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_U07; K_U11; K_K01; K_K04; K_K08 (H) 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W06 (H); S_U07 (H); S_U11 (H); S_K01 (H); S_K04 (H); S_K08 (H) 

Wody mineralne i 
lecznicze Polski 
(CHEM WÓD) 

15        15 1 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie wykładu prezentowana jest problematyka dotycząca występowania wód mineralnych, leczniczych i termalnych na terenie Polski. 
Główny akcent położony jest na aspekt regionalny i charakterystykę wód leczniczych w poszczególnych uzdrowiskach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09; K_U06; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W09 (H); S_U06 (H); S_K01 (H); S_K04 (H) 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci referują zagadnienia związane z budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu pracy magisterskiej opracowanymi 
na podstawie zebranych materiałów publikowanych i niepublikowanych. Przedstawiają program badań terenowych prowadzonych w 
najbliższym sezonie badawczym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W10; K_W11; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U11; K_U12; 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W02 (H); S_W03 (H); S_W04 (H); S_W05 (H); S_W10 (H); S_W11 (H); S_W13 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U03 (H); 
S_U04 (H); S_U05 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_U12 (H); S_K01 (H); S_K03 (H); S_K04 (H); S_K06 (H); S_K07 (H); S_K08 (H); S_K09 
(H) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 
(MODEL-H/REG-
H/CHEM 
WÓD/GOSP-H) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

19 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w 2 semestrze): 105 + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty 
do wyboru (lista sugerowana) 

* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności hydrogeologia 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

w zależności od wymiaru wybranych przedmiotów w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wymiaru wybranych przedmiotów 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

w zależności od wybranych przedmiotów 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Praktyka zawodowa        min. 
192  

min. 192  4 zaliczenie na 
ocenę 

P Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych praktyk 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych praktyk 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych praktyk 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_U09; K_K01; K_K04; K_K05 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W06 (H); S_U09 (H); S_K01 (H); S_K04 (H); S_K05 (H) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Migracja 
zanieczyszczeń w 
środowisku gruntowo-
wodnym 
(MODEL-H) 

30   45     75 6 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich 
parametry obliczeniowe. Rola ośrodka skalnego w przepływie zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów sorpcyjnych. Opóźnienie przenoszenia substancji w strumieniu wód podziemnych. Wykorzystanie znaczników środowiskowych 
jako wskaźników migracji zanieczyszczeń. Remediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych i pestycydów. 
Modelowanie procesu transportu masy w warunkach filtracji nieustalonej. Kartografia w służbie ochrony wód podziemnych. Projektowanie 
stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W08; K_U02; K_U04; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W02 (H); S_W08 (H); S_U02 (H); S_U04 (H); S_K01 (H); S_K02 (H); S_K03 (H);S_K04 (H); S_K09 (H) 

Hydrogeologia 
regionalna Polski 

30        30 2 egzamin B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej warunków hydrogeologicznych poszczególnych rejonów Polski oraz 
usystematyzowanie w aspekcie regionalnym wiadomości zdobytych we wcześniejszych etapach studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W09; K_U02; K_U05; K_U06; K_U11; K_K01; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W09 (H); S_U02 (H); S_U05 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_K01 (H); S_K09 (H) 

Geneza i 
występowanie na 
terenie Polski wód 
zmineralizowanych 

 15       15 1 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium poświęcone jest genezie i występowaniu na terenie Polski wód zmineralizowanych, ma również na celu stworzenie 
możliwości przedyskutowania ze słuchaczami wybranych zagadnień związanych z regionalizacją, występowaniem oraz eksploatacją 
zwykłych wód podziemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W09; K_U02; K_U05; K_U06; K_U11; K_K01; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W09 (H); S_U02 (H); S_U05 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_K01 (H); S_K09 (H) 

Seminarium z 
hydrogeologii 
regionalnej świata 
(REG-H) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę 

B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium ma na celu zapoznanie słuchaczy z hydrogeologią regionalną wybranych części świata oraz stosowanymi w hydrogeologii 
nowymi metodami badawczymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09; K_W12; K_U02; K_U06; K_U11; K_K01; K_K09 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W09 (H); S_W12 (H); S_U02 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_K01 (H); S_K09 (H) 

Projektowanie 
hydrotechniczne 

     30   30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem prostej konstrukcji hydrotechnicznej jaką jest jaz stały oraz z budową i 
funkcjonowaniem innych tego typu obiektów służących zagospodarowaniu, ochronie i bezpiecznemu wykorzystywaniu zasobów wodnych 
umożliwiających racjonalną gospodarkę wodną. 
W ramach praktikum wykonywany jest projekt jazu stałego w oparciu o wyniki wykonywanych obliczeń jego światła, sprawdzana jest filtracja 
pod konstrukcją oraz wykonywane są obliczenia stateczności. Do realizacji projektu wykorzystywany jest program do wspomagania 
projektowania inżynierskiego AutoCAD, program do wykonywania obliczeń MS Excel oraz aplikacja do tworzenia dokumentów MS Word. 
W trakcie zajęć prezentowane są także informacje na temat różnych typów i ich bezpiecznego funkcjonowania oraz uwarunkowań 
lokalizacyjnych, w tym dotyczące podłoża gruntowego i skalnego. Omawiane są zasady projektowania wybranych budowli piętrzących oraz 
przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Prezentowane są także przykładowe, spektakularne obiekty hydrotechniczne zrealizowane w różnych 
częściach świata.  
Treść prezentowanego materiału nawiązuje do zagadnień z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej, głównie geotechniki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_W07; K_U01; K_U02; K_U08; K_K01; K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05 (H); S_W07 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U08 (H); S_K01 (H); S_K05 (H) 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci referują zagadnienia związane z budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu pracy magisterskiej opracowanymi 
na podstawie zebranych materiałów publikowanych i niepublikowanych. Przedstawiają program badań terenowych prowadzonych w 
najbliższym sezonie badawczym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W10; K_W11; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U11; K_U12; 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W02 (H); S_W03 (H); S_W04 (H); S_W05 (H); S_W10 (H); S_W11 (H); S_W13 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U03 (H); 
S_U04 (H); S_U05 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_U12 (H); S_K01 (H); S_K03 (H); S_K04 (H); S_K06 (H); S_K07 (H); S_K08 (H); S_K09 
(H) 

Łączna liczba punktów ECTS (w 3 semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w 3 semestrze): 240 + 192 godziny praktyki zawodowe + przedmioty do wyboru spoza kierunku 
(ogólnouniwersyteckie) oraz przedmioty do wyboru kierunkowe  
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

2 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Pracownia 
magisterska 

 
 

   czas 
nielim
itowa
ny 

   czas 
nielimitowany 

20 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. 
W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych 
archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01; K_U02; K_U10; K_U11; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_U01 (H); S_U02 (H); S_U10 (H); S_U11 (H); S_K03 (H); S_K04 (H) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
magisterskie 
(MGR) 

  30      30 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci referują zagadnienia związane z budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu pracy magisterskiej opracowanymi 
na podstawie zebranych materiałów publikowanych i niepublikowanych. Przedstawiają program badań terenowych prowadzonych w 
najbliższym sezonie badawczym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W10; K_W11; K_W13; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U11; K_U12; 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W02 (H); S_W03 (H); S_W04 (H); S_W05 (H); S_W10 (H); S_W11 (H); S_W13 (H); S_U01 (H); S_U02 (H); S_U03 (H); 
S_U04 (H); S_U05 (H); S_U06 (H); S_U11 (H); S_U12 (H); S_K01 (H); S_K03 (H); S_K04 (H); S_K06 (H); S_K07 (H); S_K08 (H); S_K09 
(H) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana)* 
(MODEL-H/REG-
H/CHEM 
WÓD/GOSP-H) 

        w zależności 
od wymiaru 
wybranych 
przedmiotów 

5 egzamin lub 
zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w 4 semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w 4 semestrze): 30 + przedmioty do wyboru kierunkowe + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) + 
pracownia magisterska 
 
* wykaz przedmiotów do wyboru (lista sugerowana) znajduje się poniżej tabel efektów uczenia się dla specjalności hydrogeologia 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 660 + 
192 godziny praktyki zawodowe + przedmioty do wyboru spoza kierunku (ogólnouniwersyteckie), przedmioty do wyboru z listy 
sugerowanej oraz przedmioty do wyboru kierunkowe + pracownia magisterska 
 
Przedmioty sugerowane do wyboru dla specjalności hydrogeologia: 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Środowisko 
geoinformacji 
(MODEL-H) 

     60   60 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot odpowiada zapotrzebowaniu studentów na nowe treści i wychodzi naprzeciw wymogom stawianym absolwentom przez 
geologiczny rynek pracy z zakresu wykorzystania technik GIS. Absolwent hydrogeologii powinien swobodnie poruszać się w środowisku 
informacji przestrzennych związanych z naukami przyrodniczymi. Główny nacisk wciąż położony jest na hydrogeologię, ale treści 
przedstawiane podczas zajęć obejmują również nauki pokrewne i inne aspekty. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_U02; K_K02; K_K05; K_K06; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W05 (H); S_U02 (H); S_K02 (H); S_K05 (H); S_K06 (H); S_K09 (H) 

Modelowanie 
hydrogeologiczne 
(MODEL-H) 

30   60     90 8 egzamin 
zaliczenie na 
ocenę 

P,B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot stanowi praktyczne i metodyczne rozwinięcie przedmiotu "Dynamika wód podziemnych" poprzez zaangażowanie do obliczeń dla 
regionalnych i lokalnych systemów hydrogeologicznych teorii systemów, ich modelowania i symulacji komputerowej. Takie podejście 
stwarza możliwość analizy dynamiki wód podziemnych i transportu rozpuszczonej w nich substancji w skali regionalnej i lokalnej, z 
uwzględnieniem przestrzennej niejednorodności oraz skomplikowanych wymuszeń przyrodniczych i antropopresji na środowisko wód 
podziemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W05; K_W08; K_U02; K_U04; K_K01; K_K04; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02 (H); S_W05 (H); S_W08 (H); S_U02 (H); S_U04 (H); S_K01 (H); S_K04 (H); S_K04 (H) 

Praktikum z analizy 
przestrzennej 
systemów 
hydrogeologicznych 
(GIS) 
(REG-H) 

     30   30 4 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podczas zajęć studenci mają możliwość wykorzystywać najnowocześniejsze i najczęściej wykorzystywane oprogramowanie ArcGIS 
wiodącej na rynku firmy ESRI. Przedmiot ten jest naturalną kontynuacją i rozwinięciem przedmiotu „Geoinformacja w hydrogeologii”. 
Poruszane są następujące zagadnienia: układy odniesienia wykorzystywane w kartografii hydrogeologicznej, wprowadzanie oraz 
zaawansowane przetwarzanie i sposoby wizualizacji danych wektorowych, rastrowych i liczbowych, zakładanie i wykorzystywanie baz 
danych, zakładanie topologii projektu, wymiana danych pomiędzy różnymi oprogramowaniami GIS, różnorodne, zaawansowane analizy 
przestrzenne bazujące na hydrogeologii (w tym 3D). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05; K_W09; K_U02; K_U03; K_K01; K_K03; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05 (H); S_W09 (H); S_U02 (H); S_U03 (H); S_K01 (H); S_K03 (H); S_K04 (H) 
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Projektowanie i 
metodologia badań 
hydrogeologicznych 
(CHEM WÓD)  

     60   60 7 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykorzystanie znaczników środowiska w badaniach hydrogeologicznych (metodyka badań, najważniejsze rodzaje znaczników). Typy 
genetyczne wód podziemnych w Polsce. Podstawy datowania wód podziemnych i hydrogeologii izotopowej. Projektowanie i przygotowanie 
punktów badań hydrogeologicznych. Program zapewnienia jakości/kontroli jakości (QA/QC). Ocena podatności naturalnej i specyficznej 
wód podziemnych na zanieczyszczenia. Wykonywanie map wrażliwości. Ocena zasobów odnawialnych z wykorzystaniem znaczników 
środowiska. Sporządzanie projektu monitoringu osłonowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_U02; K_U11; K_K04; K_K06; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_U02 (H); S_U11 (H); S_K04 (H); S_K06 (H); S_K08 (H) 

Modelowanie 
geochemiczne wód 
podziemnych 
(CHEM WÓD) 

30        30 2 zaliczenie na 
ocenę 

P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy chemii wody, hydrogeochemii oraz termodynamiki chemicznej. Główne reakcje formujące skład chemiczny wód podziemnych. 
Charakterystyka systemów geochemicznych. Rozwój modelowania geochemicznego wód. Charakterystyka danych wejściowych (głównie 
hydrologicznych, hydrochemicznych, mineralogicznych i termodynamicznych) niezbędnych dla modelowania, i ocena ich jakości. 
Ograniczenia modelowania geochemicznego. Cele i możliwości zastosowania modelowania dla zagadnień podstawowych i stosowanych, w 
tym problemów środowiskowych. Prezentacja przykładów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_U02; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_U02 (H); S_K04 (H) 
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Gospodarka wodna 
(GOSP-H) 

     45   45 5 egzamin P, B Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktikum poświęcone jest: 
 omówieniu podstawowych problemów z zakresu gospodarki wodnej; 
 poznaniu procedur, rozwiązań prawnych i administracyjnych w zakresie gospodarki wodnej; 
 poznaniu stanu badań w zakresie gospodarki wodnej, wielkości zasobów dostępnych i dyspozycyjnych w Polsce, w Europie; 
 analizie przepisów prawnych regulujących gospodarowanie zasobami wodnymi; 
 zapoznaniu się z metodyką wykonywania bilansu wodno-gospodarczego w zlewni; 
przykładom w zakresie zapotrzebowania na wodę w konkretnej lokalizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04; K_W08; K_U02; K_U11; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04 (H); S_W08 (H); S_U02 (H); S_U11 (H); S_K04 (H) 

Zintegrowane metody 
badań 
hydrogeologicznych 
Kurs terenowy 
(KURS) 

       30 
5 dni 

30 
5 dni 

3 egzamin P Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs ma na celu przedstawienie praktycznego zastosowania metod badawczych wykorzystywanych w hydrogeologii stosowanej. Studenci 
samodzielnie wykonują zintegrowany cykl badań terenowych i laboratoryjnych, które służą do rozpoznania warunków hydrogeologicznych 
na wybranych poligonach badawczych. Wykorzystywane są komplementarne metody badań geofizycznych i hydrogeologicznych, przy 
zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do badań georadarowych i tomografii elektrooporowej oraz badań parametrów filtracji metodą 
Paramex oraz na przepuszczalnościomierzu i permeametrze. Ocenie terenowej i laboratoryjnej podlega także chemizm wód podziemnych o 
odmiennej specyfice występowania i pochodzących z różnorodnych obiektów hydrogeologicznych. W ramach kursu analizowane jest 
gospodarowanie zasobami wód podziemnych różnorodnych obiektów oraz ich oddziaływanie na środowisko wód podziemnych (realizowane 
w zakresie zależnym od aktualnej dostępności obiektów) np. kopalnia piasku ZWP Mosty, otwory geotermalne ECEG, ujęcie wód 
mineralnych i leczniczych w Busku Zdroju, komunalne ujęcie wód podziemnych dla Kielc, in. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W03; K_W06; K_W11; K_U01; K_U02; K_U03; K_U10; K_U11; K_K01; K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (H); S_W03 (H); S_W06 (H); S_W11 (H); S_U01 (H);S_U02 (H); S_U03 (H); S_U10 (H); S_U11 (H); S_K01 (H); S_K04 (H) 

Semestr dla specjalności: tektonika i kartografia geologiczna 

5.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Praktyka zawodowa      min. 
192 

  min. 192 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B/P nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki. Każdorazowo podpisywana jest umowa 
określająca zakres realizowanych praktyk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

W zależności od wyboru firmy lub instytutu badawczego w których student realizuje praktyki 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tektonika płyt 
litosferycznych 
 

30        30 3 EP B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Tektonika płyt 
litosferycznych 

Wykłady dotyczą budowy Ziemi oraz wielkich struktur geologicznych takich jak np. płyty litosfery, ryfty, orogeny, pasma deformacji, uskoki 
transformacyjne, strefy spękań, interpretowanych głównie w kontekście teorii tektoniki płyt litosfery. 
1. Tektonika a geologia strukturalna. 
2. Metody geofizyczne: 
- sejsmika 
- analiza anomalii grawimetrycznych, 
- badania paleomagnetyczne, 
- analiza ognisk trzęsień Ziemi. 
3. Budowa Ziemi - skorupa, płaszcz, litosfera, astenosfera, jądro, 
4. Granica Moho – granice fazowe. 
5. Kratony – tektonika platformowa. 
6. Tektonika płyt litosfery - historia odkryć, skorupa oceaniczna i kontynentalna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02. K_W08, K_W09, K_U01, K_U07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01 (TIKG), S_U01 (TIKG), S_U07 (TIKG) 

Petrofizyka      30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Petrofizyka 

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat właściwości petrofizycznych skał związanych ze złożami węglowodorów oraz metod 
wykorzystywanych dla określenia tych właściwości. Podsumowaniem prowadzonych zajęć jest kompleksowa interpretacja wyników pochodzących z 
różnych źródeł i na ich podstawie samodzielnie przeprowadzona klasyfikacja litologiczno-petrofizyczna skał. W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane 
następujące tematy: 
1. Charakterystyka właściwości petrofizycznych skał (4h) 
2. Metody mikroskopowe (6h) 
3. Metody laboratoryjne (6h) 
4. Metody geofizyczne (4h) 
5. Petrofizyka skał uszczelniających (4h) 
6. Klasyfikacja litologiczno-petrofizyczna skał (6h) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W10, K_W13 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03 (TIKG), S_W05 (TIKG), S_W12 (TIKG) 

Metody geofizyczne 
w tektonice 

     45   45 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody geofizyczne 
w tektonice 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami interpretacji danych geofizycznych (głównie sejsmiki refleksyjnej 2D i 3D) w kontekście 
zagadnień tektonicznych. Zajęcia kładą nacisk na wykorzystanie danych sesjmiki w odtwarzaniu procesów tektonicznych, geometrii i rekonstrukcji struktur 
tektonicznych. Odbywają się one w pracowni komputerowej w formie praktikum z wykorzystaniem oprogramowania PETREL ™ oraz DYNEL2D™ firmy 
SCHLUMBERGER.  
Zajęcia składają się z części wykładowej, podczas której studenci zapoznają się z rodzajami struktur tektonicznych. Omówione będą przykłady 
rozpoznawania metodami geofizycznymi: wysadów solnych, nasunięć, uskoków zrzutowych i przesuwczych, fałdów związanych z wygięciem powierzchni 
uskoku (‘fault-bend folds’); fałdów związanych z propagacją uskoku (‘fault-propagation folds’) oraz fałdów z odkłucia (‘detachment folds’). Podczas zajęć 
przedstawione zostaną również metody bilansowania przekrojów geologicznych.  
Harmonogram zajęć przewiduje następujące zagadnienia: 

1. Wprowadzenie do interpretacji danych sejsmicznych  
2. Struktury tektoniczne w obrazie sejsmicznym. 
3. Interfejs oprogramowania Petrel. 
4. Stworzenie projektu oraz przygotowanie i import danych.  
5. Integracja danych sejsmicznych i otworowych.  
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6. Metody interpretacji geofizyki otworowej. 
7. Metody interpretacji danych sejsmicznych. 
8. Tworzenie map strukturalnych.  
9. Atrybuty sejsmiczne. 
10. Bilansowanie przekrojów sejsmicznych. 
11. Budowa modelu geologicznego 3D.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W12, K_W13, K_U02, K_U05, K_U08, K_K03, K_K04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W06 (TIKG), S_W07 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W13 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U04 (TIKG), S_U10 (TIKG), S_K03 
(TIKG) 

Grafika komputerowa 
w dokumentacji 
geologicznej 

     15   15 1 Zaliczenie na 
ocenę. 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Grafika 
komputerowa w 
dokumentacji 
geologicznej 

Praktikum z analizy strukturalnej ma na celu przybliżyć studentom problematykę analizy strukturalnej, jej teoretyczne podstawy oraz stosowane w niej 
metody i narzędzia. Prawidłowa analiza danych strukturalnych pozwala na odtworzenie etapów ewolucji strukturalnej opracowywanego obszaru. 
Poszczególne spotkania składają się z dwóch części: krótkiego, zwartego wykładu wprowadzającego w daną tematykę oraz samodzielnej pracy 
wykonywanej za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie praktikum studenci zapoznają się z problematyką analizy 
położenia warstw oraz opracowywania różnych struktur tektonicznych: fałdy, uskoki, spękania i towarzyszące im struktury niższego rzędu. Studenci 
poznają wzajemne relacje między poszczególnymi strukturami tektonicznymi oraz uczą się dostrzegać związki ze strukturami wyższego rzędu 
odwzorowanymi na mapie geologicznej (struktury kartometryczne). Przeprowadzona przez studentów analiza geometrii i morfologii struktur tektonicznych 
oraz ich wzajemne relacje przestrzenne, umożliwia dokonanie interpretacji genetycznej, w tym określenia względnego wieku deformacji, oraz 
rekonstrukcję pola paleonaprężeń. 
Opracowanie wykonywane przez studentów obejmuje wizualizację danych. Wyniki analiz są opracowywane statystycznie. W trakcie zajęć studenci 
nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy strukturalnej m.in.: Stereonet, Geocalculator, 
TectonicsFP, GlobalMapper, Microdem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_W12, K_U02, K_U08, K_K01, K_K09 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W07 (TIKG), S_W14 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U10 (TIKG), S_K05 (TIKG) 

Metodologia 
stratygrafii 

30     30   60 3+2 EP B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metodologia 
stratygrafii 

Problematyka wykładów obejmuje współczesne metody stratygrafii oraz ich genezę i związki z historycznymi koncepcjami rozwoju skorupy ziemskiej 
(uniformitarianizm, katastrofizm, plutonizm, neptunizm, etc.). Zadaniem wykładu jest przedstawienie podstaw teoretycznych i aplikacji następujących 
metod stratygraficznych: litostratygrafii, eustatostratygrafii, magnetostratygrafii, stratygrafii sekwencji, stratygrafii chemicznej, allostratygrafii; biostratygrafii. 
Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań graficznych i modelowaniu komputerowym; obejmują nomenklaturę i zasady wyróżniania jednostek 
biostratygraficznych i litostratygraficznych, korelację biostratygraficzną, korelację graficzną, wykreślanie i interpretację diagramów Shaw’a, korelację 
magnetostratygraficzną, podstawy modelowania sekwencyjnego, proste metody statystyczne stosowane w stratygrafii (łańcuchy Markowa, taksonomia 
numeryczna, diagramy cyckliczności Fischera)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W10, K_U02, K_U08, K_K01, K_K04, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W02 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K03 (TIKG), S_K05 (TIKG) 

Praktikum z podstaw 
geomechaniki 

     30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi i o 
środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Praktikum z 
podstaw 
geomechaniki 

Wprowadzenie w problematykę zajęć. Pojęcia podstawowe. 
Badania polowe. Systemy wskaźnikowej charakterystyki cech masywu skalnego (RQD, Q, GSI, JCR). 
Przygotowanie próbek do badań, wyznaczanie fizycznych właściwości skał: gęstość objętościowa, porowatość, nasiąkliwość, mrozoodporność. 
Badania ultradźwiękowe. 
Wyznaczanie mechanicznych właściwość skał. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nasycenia wodą i po mrożeniu. 
Wytrzymałość na rozciąganie i zginanie. 
Struktura geometryczna powierzchni kontaktu i jej wpływ na właściwości mechaniczne skał. 
Kryteria zniszczenia: warunek wytrzymałościowy Coulomba-Mohra, kryterium Hoek’a-Browna i zgeneralizowane równanie Hoek’a-Diederichsa. 
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Wyznaczanie na podstawie kryterium Hoek’a-Browna parametrów masywu skalnego (mb, s i a), modułu deformacji masywu skalnego oraz parametrów 
Coulomba-Mohra (c i ). 
Parametryczna analiza zmian rozkładu naprężeń w masywie skalnym podczas drążenia wyrobiska przy użyciu elementów brzegowych. 
Określenie wpływu geometrii tunelu na rozkład naprężeń oraz wizualizacja rozkładu naprężeń wokół wyrobiska. 
Każde z zajęć składa się ze zwięzłego wykładu wprowadzającego oraz praktycznych ćwiczeń w laboratorium bądź w pracowni komputerowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U02, K_U08, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W11 (TIKG), S_U06 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 (TIKG) 

Seminarium z 
tektoniki i kartografii 
geologicznej 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Seminarium z 
tektoniki i 
kartografii 
geologicznej 

Na seminarium studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. Seminarium jest 
miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student co najmniej raz w semestrze musi zaprezentować 
swoje dokonania w formie referatu przygotowanego na bazie prezentacji multimedialnej, np. w programie Power Point. Po wystąpieniu student powinien 
umieć odpowiedzieć na pytania zadane przez uczestników seminarium, dotyczące poruszanej tematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_15 (TIKG), S_U16 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K04 (TIKG), S_K05 (TIKG), S_K06 
(TIKG), S_K07 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Kurs terenowy z 
geologii strukturalnej 

       5 dni 5 dni 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu Kurs 
terenowy z geologii 
strukturalnej 

Kurs terenowy z geologii strukturalnej jest kursem dedykowanym studentom I roku studiów II stopnia specjalności Tektonika i Kartografia Geologiczna. 
Kurs odbywa się w rejonie łuski Bystrego znajdującej się w obrębie płaszczowiny śląskiej w Karpatach zewnętrznych (Bieszczady). 
Podczas zajęć terenowych studenci w dwóch grupach prowadzą samodzielne badania kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
tektonicznych – tzw. kartowanie strukturalne – przy wsparciu merytorycznym osoby prowadzącej. Obserwacje terenowe prowadzone są w odsłonięciach 
wzdłuż potoków oraz w kamieniołomach. Podczas zajęć terenowych studenci nabywają umiejętności lokalizacji w trudnych warunkach terenowych. 
Stopień zalesienia kartowanego obszaru wymaga od osoby kartującej dobrej orientacji w terenie oraz nierzadko wymusza zastosowanie tradycyjnych 
metod lokalizacyjnych (kompas, mapa topograficzna w skali 1:10000) w zastępstwie odbiornika GPS. W trakcie badań terenowych studenci uczą się 
identyfikować jednostki litostratygraficzne występujące na opracowywanym obszarze, rozpoznawać struktury tektoniczne w skali odsłonięcia takie jak 
fałdy, spękania, uskoki i struktury opierzające z nimi związane, wykonywać pomiary podstawowych parametrów tych struktur rozpoznawać styl deformacji 
tektonicznych (kruchy, podatny) oraz określać względny wiek deformacji skał. Znaczne kontrasty litologiczne kartowanych na opracowywanym obszarze 
wydzieleń litostratygraficznych umożliwiają studentom obserwację zróżnicowania stylu oraz intensywności deformacji w zależności od podatności 
badanych utworów. Zróżnicowaną litologię doskonale odzwierciedla morfologia badanego obszaru dając duże pole do interpretacji oraz stanowiąc cenną 
informację podczas tworzenia mapy geologicznej. 

Podczas prac kameralnych wykonywana jest mapa geologiczna odkryta oraz przekroje geologiczne w skali 1:10000 stanowiące, poza aktywnością 
podczas zajęć terenowych, podstawę oceny z przedmiotu. Studenci uczą się korelować dane zgromadzone wzdłuż sąsiadujących ze sobą potoków 
uzupełniając obserwacje terenowe o interpretację morfologii oraz lineamentów z mapy topograficznej, zdjęć satelitarnych, czy cyfrowego modelu terenu. 
Studenci uczą się zasad podziału badanego obszaru na domeny oraz przygotowania zgromadzonych danych do analizy strukturalnej wykonywanej za 
pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego podczas Praktikum z analizy strukturalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U02, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W07 (TIKG), S_W09 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U12, (TIKG) S_U13 (TIKG), S_K01 
(TIKG), S_K02 (TIKG), S_K03 (TIKG), S_K05 (TIKG), S_K06 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

        Do wyboru 6 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Przedmiotów do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

Paleolimnologia - Wstęp do paleolimnologii. Klasyfikacja jezior i basenów jeziornych, środowisko jeziorne, stawowe i bagienne, czynniki 
wpływające na rozwój jezior (stosunki wodne, opady atmosferyczne, warunki termiczne, położenie geograficzne). Osady jeziorne i bagienne. 
Rozmieszczenie stref sedymentacyjnych w jeziorach, trofia jezior, klasyfikacje termiczne i miktyczne jezior. Metody badań 
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paleolimnologicznych. Metody opróbowania osadów jeziornych i bagiennych, badania faunistyczne i florystyczne, badania geochemiczne i 
mineralogiczne, badania paleomagnetyczne, geofizyczne i izotopowe. Ewolucja jezior w różnych epokach geologicznych i strefach 
klimatycznych. Współczesne zmiany jezior w nawiązaniu do rozwoju cywilizacji ludzkiej. Tempo zanikania jezior. 

Petrologia skał osadowych - Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu petrologii skał osadowych, polegające na 
umiejętności analizy danych terenowych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych i wykorzystaniu ich do interpretacji 
środowisk sedymentacji. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują badania lub otrzymują gotowe wyniki badań instrumentalnych, a następnie w 
oparciu o nie klasyfikują skały, interpretują środowiska ich powstawania i przebieg diagenezy. Do samodzielnej pracy studentów są 
wykorzystywane mikroskopy optyczne i programy komputerowe pozwalające umieszczać dane na wykresach/trójkątach dyskryminacyjnych 
interpretujących środowisko powstawania skał osadowych. 

Klimatostratygrafia czwartorzędu - Podstawy klimatostratygrafii czwartorzędu. Wyróżnianie jednostek klimatostratygraficznych i ich 
relacja do innych jednostek stratygraficznych. Przegląd jednostek klimatostratygraficznych czwartorzędu Polski oraz w Europie i na świecie. 

Mechanika ośrodków skalnych - Metody klasyfikacji skał i masywów skalnych. Teoretyczne i doświadczalne oceny stanu naprężenia w 
ośrodkach skalnych. Stan krytyczny, parametry deformacji. Fazy deformacji w stanach pokrytycznych - aspekty geomechaniczne i 
tektoniczne. Badania nieniszczące (ultradźwiękowe) w ocenach stanu zaawansowania procesu deformacji. Emisja akustyczna - metody 
kontroli stanu naprężenia, postępu deformacji oraz oceny naprężeń pierwotnych w ośrodkach skalnych. Przegląd wiedzy o skałach i 
masywach skalnych w analizie procesów tektonofizycznych i w badaniach paleonaprężeń. 

Zagrożenia środowiskowe w dokumentowaniu geologiczno-złożowym – Wykład przedstawia zadania i podstawowe metody kartografii 
geologiczno-złożowej, obejmujące kartowanie na powierzchni, profilowanie (kartowanie) otworów wiertniczych, kartowanie wyrobisk kopalń 
podziemnych i odkrywkowych; metody sporządzania map ilustrujących budowę złoża i zróżnicowanie jego parametrów. W następnej 
kolejności przedstawiana jest metodyka prac (robót) geologicznych, które muszą być odpowiednio zaplanowane. Podstawą dla ich realizacji 
jest opracowanie projektu robót geologicznych, czyli planu działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonego celu. Następnie omawiana 
jest forma i treść dokumentacji geologicznej z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach wykonawczych Prawa geologicznego i 
górniczego oraz podstawowe metody szacowania zasobów kopalin stałych. W części poświęconej zagrożeniom środowiskowym w geologii 
poszukiwawczej wykład ma za zadanie przedstawić zagadnienia związane z zagrożeniami dla komponentów środowiska powodowanymi 
działalnością geologiczną na etapie poszukiwania oraz rozpoznania złóż kopalin; zasadami postępowania w procedurach oceny tych 
zagrożeń na etapie poszukiwania i rozpoznania złoża. Omawiana jest również metodyka ocen oddziaływania na środowisko dla tego typu 
przedsięwzięć jak również prawne podstawy sporządzania raportów oddziaływania na środowisko (ustawy i przepisy wykonawcze). W treści 
wykładu położono nacisk przede wszystkim na przepisy prawa europejskiego i wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia 
procedur OOŚ. 
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Kartowanie geologiczno-złożowe – Praktyka terenowa z kartowania geologiczno-złożowego ma na celu zapoznanie studentów z 
metodyką prac terenowych koniecznych przy poszukiwaniu złóż i sporządzaniu dokumentacji geologicznej na różnych etapach prac 
poszukiwawczych czy eksploatacyjnych. Zajęcia obejmują kartowanie geologiczno-złożowe wyrobisk górniczych różnego typu surowców w 
zakładach prowadzących eksploatację metodą odkrywkową ( a w miarę dostępności także zakłady prowadzące eksploatację podziemną) i 
na tej podstawie sporządzanie wybranych załączników dokumentacji geologicznej koniecznej przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż. Podczas 
zajęć zostaną wykorzystane dostępne metody analityczne, w tym badania geochemiczne obrazujące występowanie ciał rudnych na 
kartowanych obszarach. Na podstawie analiz zebranych w terenie próbek studenci wykonają mapę geochemiczną, gdzie wykartowane 
anomalie geochemiczne będą podstawą do dyskusji o potencjalnie występującej mineralizacji kruszcowej. 

Kurs terenowy z geologii regionalnej - 5-dniowy kurs terenowy odbywający się w Karpatach. W trakcie kursu odwiedzane są stanowiska 
geologiczne w Zapadlisku Przedkarpackim, Karpatach Zewnętrznych, Pienińskim Pasie Skałkowym, w Niecce Podhalańskiej i w Masywie 
Tatrzańskim. Podejmowana problematyka obejmuje zagadnienia geologii regionalnej oraz historii tektonicznej i depozycyjnej 
poszczególnych części orogenu karpackiego. Szczegółowo omówione są m.in. procesy sedymentacji fliszowej, rozwój basenów 
depozycyjnych w Karpatach Zewnętrznych, budowa geologiczna i historia geotektoniczna Pienińskiego pasa Skałkowego, oraz budowa 
geologiczna Masywu Tatrzańskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_W11, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W04 (TIKG), S_W11 (TIKG), S_W12 (TIKG), S_W16 (TIKG), S_U09 (TIKG), S_U12 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_U14 
(TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 (TIKG ), S_K03 (TIKG ), S_K06 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Łączna liczba punktów ECTS (w 1 semestrze): 33 
Łączna liczba godzin zajęć (w 1 semestrze): 270 + 192 godziny praktyka zawodowa + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

        do wyboru 2  B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

        Do wyboru 4  B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranego przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tektonika 
kontynentalnej 
litosfery 

30        30 3 EP B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Tektonika 
kontynentalnej 
litosfery 

Wykłady dotyczą tektoniki płyt litosferycznych, gdzie występuje skorupa kontynentalna. Omawiane są struktury geologiczne typowe dla obszarów, gdzie 
występuje litosfera kontynentalna takie jak np. pasma deformacji, w tym pasma fałdowe, fałdowo-nasunięciowe i przesuwcze, rodzaje sieci uskoków 
przesuwczych, rodzaje struktur przyprzesuwczych powstających w wyniku kontrakcji i ekstensji, struktury powstające w wyniku tektoniki ekstensyjnej, 
intra-kontynentalnych basenów powstających w wyniku kontrakcji 

1. Tektonika platformowa, tektonika kratonów a tektonika płyt litosfery 
2. Pasma deformacji a pasma orogeniczne 
3. Tektonika pasm fałdowych  
4. Tektonika pasm fałdowo-nasunięciowych 
5. Mechaniczna stratygrafia 
6. Fałdy związane z uskokami,  
7. Strefy trójkątne, dupleksy, strefy imbrykacji 
8. Pułapki węglowodorów w pasmach fałdowo-nasunięciowych 
9. Strefy uskoków przesuwczych 
10. Ekstensyjne i kontrakcyjne struktury przyprzesuwcze 
11. Uskoki przesuwcze w pasmach fałdowo-nasunięciowych  
12. Tektonika pasm przesuwczych  
13. Tektonika cienkonaskórkowa i gruboskórkowa 
14. Tektonika ekstensyjna 

Tektonika basenów powstających w wyniku kontrakcji

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02. K_W08, K_W09, K_U01, K_U07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_U01 (TIKG), S_U07 (TIKG) 

Morfotektonika      30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Morfotektonika 

Zajęcia prezentujące współczesne metody odtwarzania procesów tektonicznych i neotektonicznych w oparciu o analizę geomorfologiczną. Zajęcia 
składają się z części wykładowej oraz ćwiczeniowej. Na wykładach studenci zapoznają się z rodzajami struktur tektonicznych, ich odzwierciedleniem w 
geomorfologii w celu odtwarzania procesów tektonicznych i procesów kształtowania powierzchni terenu, ze szczególnym naciskiem na ewolucję 
obszarów orogenicznych. 
Podczas zajęć przedstawione zostaną metody szacowania przemieszczeń wzdłuż uskoków oparte o analizę sieci drenażu, skarp uskokowych oraz 
starszych wystąpień skał. Określone zostaną sposoby definiowania składowych przemieszczeń wzdłuż uskoków. W części ćwiczeniowej studenci 
zapoznają się z analizą elementów geomorfologicznych i ich praktycznym zastosowaniem w tektonice. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_U01,K_K01, K_K04,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W09 (TIKG), S_U01 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_K03 (TIKG) 

Praktikum z analizy 
strukturalnej 

     45   45 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Praktikum z analizy 
strukturalnej 

Praktikum z analizy strukturalnej ma na celu przybliżyć studentom problematykę analizy strukturalnej, jej teoretyczne podstawy oraz stosowane w niej 
metody i narzędzia. Prawidłowa analiza danych strukturalnych pozwala na odtworzenie etapów ewolucji strukturalnej opracowywanego obszaru. 
 Materiałem wyjściowym do realizacji zajęć są obserwacje strukturalne oraz pomiary zgromadzone przez studentów podczas prac w naturalnych 
odsłonięciach w trakcie Kursu terenowego z geologii strukturalnej, realizowanego w semestrze letnim poprzedzającym Praktikum z analizy strukturalnej. 
Zebrane przez studentów dane, w miarę potrzeby będą uzupełnione danymi dostarczonymi przez osoby prowadzące. 
Poszczególne spotkania składają się z dwóch części: krótkiego, zwartego wykładu wprowadzającego w daną tematykę oraz samodzielnej pracy 
wykonywanej za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie praktikum studenci zapoznają się z problematyką analizy 
położenia warstw oraz opracowywania różnych struktur tektonicznych: fałdy, uskoki, spękania i towarzyszące im struktury niższego rzędu. Studenci 
poznają wzajemne relacje między poszczególnymi strukturami tektonicznymi oraz uczą się dostrzegać związki ze strukturami wyższego rzędu 
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odwzorowanymi na mapie geologicznej (struktury kartometryczne). Przeprowadzona przez studentów analiza geometrii i morfologii struktur tektonicznych 
oraz ich wzajemne relacje przestrzenne, umożliwia dokonanie interpretacji genetycznej, w tym określenia względnego wieku deformacji, oraz 
rekonstrukcję pola paleonaprężeń. 
Opracowanie wykonywane przez studentów obejmuje wizualizację danych. Wyniki analiz są opracowywane statystycznie. W trakcie zajęć studenci 
nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy strukturalnej m.in.: Stereonet, Geocalculator, 
TectonicsFP, GlobalMapper, Microdem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_U02, K_U08, K_K01, K_K02, K_K04K_K08, K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W07 (TIKG), S_W09 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U10 
(TIKG), S_U13 (TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K03 (TIKG), S_K05 (TIKG), S_K06 (TIKG), S_K08 (TIKG) 

Klastyczne systemy 
depozycyjne 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Klastyczne systemy 
depozycyjne 

Konwersatorium prezentuje charakterystyki poszczególnych współczesnych środowisk sedymentacji klastycznej, ich odpowiedniki kopalne oraz potencjał 
złożowy, zarówno jako skały macierzystej, drogi migracji, jak również skały zbiornikowej. 
W szczegółowy sposób przedstawia następujące systemy depozycyjne: aluwialny, fluwialny, brzegowy, płytkomorski, głębokomorski, jeziorny, pustynny, 
lodowcowy. W każdym przypadku prezentowane są mechanizmy i procesy sedymentacji, charakterystyczne modele facjalne, współczesne przykłady 
poszczególnych systemów. Następnie omawiane są przykłady kopalne, architektura basenów sedymentacyjnych oraz aspekty złożowe. 
Na konwersatorium składa się 10 trzygodzinnych spotkań obejmujących następujące zagadnienia: (1) Definicja systemu depozycyjnego, czynniki 
kontrolujące rozwój systemów depozycyjnych: klimat, tektonika, zmiany względnego poziomu oceanu światowego, dostawa osadów, aktywność 
biologiczna, chemizm wód. Klasyfikacja klastycznych systemów depozycyjnych.; (2) Stożki aluwialne: procesy sedymentacyjne, charakterystyka osadów, 
morfologia; modele rozkładu facji; związek z klimatem i tektoniką; stożki aluwialne w kopalnych sekwencjach osadowych – architektura wypełnienia 
basenów oraz potencjał złożowy. Systemy depozycji fluwialnej: procesy depozycyjne, typy systemów i ich związek z charakterem podłoża, klimatem i 
tektoniką. Współczesne przykłady żwirodennych i płaskodennych rzek roztokowych, rzek meandrujących, rzek anastomozujących; (3) Kopalne przykłady 
fluwialnych systemów depozycyjnych, modelowe sekwencje, architektura wypełnienia basenów oraz potencjał złożowy. Systemy deltowe: procesy 
depozycyjne, zespoły facji, charakterystyka osadów, klasyfikacja systemów deltowych: delty zdominowane procesami fluwialnymi, delty zdominowane 
procesami falowymi, delty zdominowane procesami pływowymi; (4) Modelowe sekwencje systemu deltowego, rozpoznawanie i architektura kopalnych 
systemów deltowych. Przykłady kopalne – ich architektura, ewolucja i potencjał złożowy; (5) Klastyczna strefa brzegowa: procesy, osady, rozkład facji. 
Współczesne plaże i bariery piaszczyste oraz równie pływowe. Charakterystyka kopalnych zespołów facji charakterystycznych dla klastycznych stref 
brzegowych. Ponad to, system płytkomorskiej klastycznej sedymentacji szelfowej. Procesy fizyczne kontrolujące sedymentację na szelfie: prądy pływowe, 
prądy falowe, prądy gęstościowe. Rozkład facji na różnych typach szelfów. Rola systemów szelfowych w architekturze i ewolucji wypełnień basenów 
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sedymentacyjnych. Kryteria rozpoznawania i przykłady kopalnych systemów szelfowych; (6) System głębokomorskiej sedymentacji klastycznej. 
Mechanizmy transportu osadów: podwodne grawitacyjne ruchy masowe, prądy zawiesinowe, sedymentacja pelagiczna. Charakterystyka facji skłonu, 
podstawy skłonu oraz równi basenowych. Współczesne i kopalne modele stożków turbidytowych. Klasyfikacja facji turbidytowych. Flisz. Potencjał złożowy 
głębokomorskiego systemu sedymentacji klastycznej; (7) Jeziorny system depozycyjny: przykłady współczesne i kopalne. Mechanizmy sedymentacji i 
rozkład facji. Czynniki kontrolujące geometrię jezior i ich hydrologię, stratyfikacja i żyzność wód w jeziorach. Potencjał jeziornego systemu depozycyjnego 
jako skały macierzystej w systemie naftowym; (8) Dostawa i transport materiału w środowisku eolicznym. Formy akumulacji eolicznej, ich cech teksturalne 
i strukturalne. Współczesne pustynie, uwarunkowania klimatyczne i tektoniczne. Charakterystyka facji wydmowych i międzywydmowych. Modelowe 
sekwencje eolicznego systemu depozycyjnego, współwystępowanie z innymi lądowymi i brzegowymi klastycznymi systemami depozycyjnymi. Potencjał 
eolicznego systemu depozycyjnego jako skały zbiornikowej w systemie naftowym; (9) Mechanizmy transportu osadów przez lód lodowcowy. Środowiska 
sedymentacji glacjalnej: glacjalne, glacifluwialne, glacjalnomorskie, glacjalnojeziorne. Rozmieszczenie środowisk glacjalnych w plejstocenie i 
współcześnie. Kopalne osady lodowcowe, wielkie zlodowacenia w historii Ziemi; (10) Osady fitogeniczne a klastyczne systemy depozycyjne. Środowiska 
powstawania osadów fitogenicznych a potencjał powstawania różnych typów węgli: czynniki sedymentacyjne, klimatyczne i tektoniczne. Klasyfikacja 
torfów i węgli. Geometria i ewolucja basenów węglowych. Przykłady złóż węgli. Systemy depozycyjne a złoża paliw kopalnych, potencjał generacyjny, 
drogi migracji, potencjał złożowy.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W10, K_W12, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W11 (TIKG), S_W12 (TIKG), S_W13 (TIKG), S_U11 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K01 (TIKG), S_K03 (TIKG), S_K07 (TIKG) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

        Do wyboru 6 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Przedmiotów do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

Formacje złożowe Polski - wykład- Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat jednostek geologicznych Polski, 
w których zlokalizowane są eksploatowane i zarzucone złoża różnorodnych surowców mineralnych. Wykład rozpoczyna omówienie historii 
poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych na obszarze Polski oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu (2 
godz.). Na kolejnych zajęciach omówione zostają regionalne jednostki geologiczno-złożowe Polski wraz z ich uwarunkowaniami złożowymi i 
występującymi w nich przykładami złóż (2 godz.). Następnie przedstawiane są poszczególne surowce mineralne Polski, w kolejności: 
energetyczne (6 godz.), chemiczne (4 godz.), metaliczne (6 godz.), skalne (6 godz.) oraz surowce nie mieszczące się w tych kategoriach lub 
będące jedynie ciekawostką mineralogiczną o potencjalnym znaczeniu złożowym (2 godz.). W tej części wykładu omawiana jest budowa 
złóż na podstawie konkretnych przykładów. Ostatnie zajęcia poświęcone są rozważaniom na temat perspektywy poszukiwań i odkrycia 
nowych złóż surowców mineralnych w Polsce. 



 

157 

Formacje złożowe Polski – ćwiczenia - Na ćwiczeniach wykonywane są zadania z zakresu zastosowania kryteriów bilansowości odnośnie 
różnych rodzajów złóż oraz ich praktyczne zastosowanie przy wyznaczaniu granic złóż i obliczaniu zasobów (na konkretnych przykładach) 
 
Sedymentologia skał klastycznych – praktyczne rozszerzenie wiedzy z zakresu sedymentologii oraz zaznajomienie studentów z 
wybranymi metodami badań sedymentologicznych skał klastycznych. Uczestnicy zajęć wykonują zadania praktyczne zarówno w terenie (na 
lewobrzeżnym tarasie zalewowym Wisły w rejonie Wilanowa i Powsina), w magazynie rdzeni wiertniczych (w Halinowie), jak również 
podczas zajęć kameralnych. Studenci poznają nowe metody badawcze, zapoznają się również z praktycznym wykorzystaniem graficznych i 
geologicznych programów komputerowych 
 
Laboratoryjne metody badań skał osadowych - Praktyczne zapoznanie się z najczęściej stosowanymi metodami badań skał i minerałów 
stosowanymi w sedymentologii. Przedmiot uczy rozwiązywania problemów geologicznych za pomocą nowoczesnych metod 
instrumentalnych. Realizowany jest w oparciu o laboratoria i sprzęt przenośny znajdujące się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej 
Wydziału Geologii UW. Praktikum obejmuje następujące zagadnienia dotyczące laboratoryjnych badań skał i minerałów: 
- planowanie badań w zależności od spodziewanego efektu, 
- przygotowywanie próbek do badań (pobieranie materiału geologicznego, wykonywanie preparatów, płytek cienkich, separacje minerałów), 
- badania w mikroskopie optycznym, analiza obrazu, 
- badania w mikroskopie skaningowym z analizatorem EDS, 
- dyfrakcja rentgenowska, interpretacja dyfraktogramów, 
- mikrosonda elektronowa WDS, analiza ilościowa, obrazy BSE, 
- badanie własności magnetycznych (pozostałość magnetyczna, podatność magnetyczna i jej anizotropia, parametry histerezy), 
- badania materii organicznej (biomarkery, palinofacje, dojrzałość), 
- badania georadarowe i elektrooporowe 
Zajęcia kończą się opracowaniem wyników badań przy wykorzystaniu dedykowanych programów komputerowych, przedstawieniem 
graficznym wyników z wykorzystaniem elementów statystyki matematycznej oraz interpretację wyników. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U09, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W11 (TIKG), S_W12 (TIKG), S_W13 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U09 (TIKG), S_U10 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 
(TIKG), S_K06 (TIKG) 
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Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Seminarium 
magisterskie 

Na seminarium magistranci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. 
Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student co najmniej 
raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany 
w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. Każde wystąpienie musi być również udokumentowane w formie pisemnego 
sprawozdania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_U15 (TIKG), S_U16 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K04 (TIKG), S_K05 (TIKG), 
S_K06 (TIKG), S_K07 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w 2 semestrze): 165 + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) + zajęcia wdw + zajęcia OGUN 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Przedmioty do 
wyboru spoza 
kierunku 
(ogólnouniwersytecki
e) 

        Do wyboru 2  B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Przedmioty do 
wyboru 
kierunkowe (wdw) 

         2 Zaliczenie na 
ocenę lub 
egzamin 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

w zależności od wybranego przedmiotu 

Prawo geologiczne i 
górnicze 

30        30 2 EP B nauki o Ziemi 
i środowisku 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem 
geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są 
zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11; K_U09; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W16 (TIKG); S_U14 (TIKG); S_K03 (TIKG) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geomechanika w 
tektonice 
 

     15   15 1 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Geomechanika w 
tektonice 
 

Przegląd wiedzy o skałach i masywach skalnych w analizie procesów tektonofizycznych i w badaniach paleonaprężeń. 
Naprężenia pierwotne i wtórne. Stosowanie metod symulacyjnych do oceny deformacji górotworu w górnictwie podziemnym i skalnym górnictwie 
naziemnym. 
Możliwości oraz metody badawcze oceny naprężeń geologicznych w masywie skalnym. Metody badań in situ, otworowe, szczelinowanie hydrauliczne, 
metoda „breakaut”, badania laboratoryjne wytrzymałościowe, ultradźwiękowe i strukturalne. 
Zachowanie się skał w zmiennych warunkach obciążeń i odkształceń, ich przemiany w zróżnicowanych warunkach geologicznych i inżynierskich (wpływ 
ciśnienia okólnego, temperatury, płynów porowych i czasu). 
Parametry stanu naprężenia i odkształcenia. Współczynniki odkształcalności. 
Modele zachowania się skał w stanach krytycznych, warunki równowagi w trójosiowym stanie naprężenia. 
Mechanizmy deformacji, modele zniszczenia i sposoby ich przeciwdziałania. 
Kryteria naprężeniowo-odkształceniowe wyznaczania faz deformacji; korelacje z emisją akustyczną oraz propagacją fali sprężystej; stany przed 
zniszczeniem - przedkrytyczne oraz po zniszczeniu – pokrytyczne. 
Anizotropia, kierunki spękań i różnorodność strukturalna ośrodków skalnych, jako czynniki kształtujące niejednorodność pola odkształceń w ośrodkach 
skalnych. 
Geomechanika skał zbiornikowych 
Modelowanie numeryczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W10, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_K01, K_K05 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03 (TIKG), S_W04 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_U06 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K03 
(TIKG), S_K05 (TIKG) 

Petrotektonika      30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Petrotektonika 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie się z technikami mikroskopowymi służącymi rozwiązywaniu problemów z zakresu geologii strukturalnej i petrologii 
(rekonstrukcje tektonometamorficzne). Część pierwsza poświęcona jest makroskopowej i mikroskopowej systematyce struktur deformacyjnych 
obserwowanych w ciałach magmowych i metamorficznych oraz możliwościom rekonstrukcji następstwa zdarzeń. Omówione są sposoby korelacji 
deformacji z wiekiem oraz warunkami fizycznymi ich powstawania (ciśnienie i temperatura) ze zwróceniem szczególnej uwagi na korelację między 
deformacją, a momentem powstania minerału, na podstawie którego uzyskujemy informację o wieku (cyrkon, monacyt, ksenotym), a przy obliczaniu 
warunków P,T na minerały stosowane w geotermobarometrii (granat, biotyt, amfibol, plagioklaz i inne). Omawiane są struktury i tekstury metamorficzne 
oraz facje i mechanizmy deformacji. W dalszej części praktikum studenci mogą zaznajomić się z różnymi grupami wskaźników deformacji oraz 
strukturami dynamometamorficznymi. Kolejny blok poświęcony jest możliwościom rekonstrukcji pola naprężeń w oparciu o wzrost żył mineralnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W10, K_W13, K_U01, K_K02, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W03 (TIKG), S_U05 (TIKG), S_K01 (TIKG),  

Petrofizyka stref 
uskokowych 
 

     30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Petrofizyka stref 
uskokowych 
 

Strefy uskokowe, rozwinięte w skałach klastycznych, mogą tworzyć drogi migracji bądź bariery dla przepływu roztworów. Zasadnicze znaczenie w 
interpretacji stref uskokowych w kontekście uszczelniania ma superpozycja skał w profilu litologicznym oraz ich właściwości petrofizyczne, kinematyka i 
geometria uskoków, budowa stref uskokowych, w tym rozprzestrzenienie skał uskokowych i zdefiniowanie ich właściwości petrofizycznych, jak też stan 
naprężeń w strefach uskokowych. Stąd wnioskowanie na temat zdolności uszczelnienia stref uskokowych wymaga kompleksowej analizy danych od 
mikroskali do makroskali. 
Tematyka zajęć: 
1. Budowa stref uskokowych, w tym charakterystyka skał uskokowych.  
- Analiza geometrii i parametrów uskoku oraz skał uskokowych. 
3. Mechanizmy uszczelniania. Wpływ diagenezy na stopień uszczelniania stref uskokowych. Metody badania i klasyfikacji typów uszczelnień. 
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4. Analiza uszczelnień w strefach uskokowych: 
 Analiza ułożenia skał uszczelniających i zbiornikowych w skrzydłach uskoku za pomocą diagramu Allana. Analiza potencjalnych uszczelnień i dróg 
migracji w strefach uskokowych. 
 Analiza rozprzestrzenia skał uskokowych w strefie uskokowej w kontekście rozpoznania zdolności uszczelniających strefy uskokowej.  
 Analiza strefy uskokowej pod kątem zdolności do utrzymania kolumny węglowodorów.  
5. Wpływ reaktywacji uskoków na szczelność pułapek. 
 
W trakcie praktikum, po zapoznaniu się z teorią w zakresie danego tematu, student samodzielnie albo w grupie, wykonuje zadanie na podstawie danych 
przygotowanych przez prowadzącego, w tym przy użyciu wybranych programów komputerowych (np. Petrel). Po zakończeniu zadania student bierze 
udział w dyskusji nad uzyskanymi wynikami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U05, K_U08, K_U11, K_K01, K_K04, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W05 (TIKG), S_W07 (TIKG), S_W09 (TIKG), S_U02 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K05 (TIKG), S_K07 (TIKG) 

GIS w kartografii 
geologicznej 

     30   30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu GIS 
w kartografii 
geologicznej 
 

Praktikum GIS w kartografii geologicznej jest dedykowane studentom studiów II stopnia specjalności Tektonika i Kartografia Geologiczna. Praktikum ma 
na celu przybliżyć studentowi narzędzie jakim są systemy informacji geograficznej (GIS) oraz wskazać kierunki i możliwości wykorzystania tego narzędzia 
w kartografii geologicznej. 
Podczas praktikum student poznaje podstawy pracy w środowisku GIS. Uczy się geokodować mapy oraz pracować z danymi przestrzennymi w formie 
rastrowej oraz wektorowej (import, eksport, edycja danych). Uczy się opracowywać strukturę, konstruować oraz pracować z plikowymi bazami danych. 
Poznaje również możliwości oraz zastosowania analizy przestrzennej danych geologicznych. Student ponadto poznaje rodzaje cyfrowych modeli terenu 
oraz możliwości ich analizy w środowisku GIS. 
Podczas praktikum wykorzystywane jest głównie oprogramowanie ArcGIS, prezentowane są również niektóre funkcje programów Global Mapper, 
Quantum GIS. 
W ramach praktikum przewidziano 6 zajęć trwających 5h. Każde zajęcia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem, następnie studenci wykonują zadania. 
Czas na samodzielną pracę poza zajęciami szacowany jest na 10-15h. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W07 (TIKG), S_W10 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U10 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K03 (TIKG), S_K05 
(TIKG),  

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Seminarium 
magisterskie 

Na seminarium magistranci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. 
Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student co najmniej 
raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany 
w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. Każde wystąpienie musi być również udokumentowane w formie pisemnego 
sprawozdania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_U15 (TIKG), S_U16 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K04 (TIKG), S_K05 
(TIKG), S_K06 (TIKG), S_K07 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

        do wyboru 6 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Przedmiotów do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

Tektonika Karpat wewnętrznych - Przedmiot poświęcony strukturom tektonicznym i ewolucji strukturalnej obszaru Tatr, pienińskiego pasa 
skałkowego oraz Podhala i Spiszu. Ma na celu zapoznanie się z różnorodnością struktur tektonicznych i procesów odpowiedzialnych za ich 
powstawanie. Pokazuje wpływ litologii i warunków deformacyjnych na geometrię struktur. Stanowi przygotowanie do podjęcia samodzielnej 
pracy w obszarze Karpat wewnętrznych, np. pracy dyplomowej. 
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Tektonika Karpat wewnętrznych (kurs terenowy) - Ćwiczenia terenowe poświęcone strukturom tektonicznym i ewolucji strukturalnej 
obszaru Tatr, pienińskiego pasa skałkowego oraz Podhala i Spiszu. Mają na celu pokazanie wpływu litologii i warunków deformacyjnych na 
geometrię i charakter struktur tektonicznych. Stanowią przygotowanie do podjęcia samodzielnej pracy na terenie Karpat wewnętrznych. 

Geologia morza - Omówienie elementów oceanologii i geologii morza potrzebnych przy określaniu środowisk powstawania skał osadowych 
i rekonstrukcji paleogeograficznych, a także w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

Geologia regionalna świata - Wykład stanowi systematyczną prezentację struktury i ewolucji kontynentów i oceanów. Wstęp, po krótkim 
omówieniu wcześniejszych koncepcji i teorii geotektonicznych, obejmuje wprowadzenie podstawowych pojęć i modeli współczesnej geologii 
regionalnej, oraz geometrii i anatomii pasm fałdowych, budowy obszarów kratononicznych, archaicznej ewolucji skorupy ziemskiej, oraz 
ewolucji superkontynentów. W części systematycznej omówione są wszystkie kontynenty; ich budowa i ewolucja, omawiana na tle ewolucji 
reprezentowanych przez nie płyt litosferycznych. Nacisk w części systematycznej położony jest na kontynenty północne (Europa, Ameryka 
Północna i Azja); zasadnicza struktura, ewolucja oraz istotne regionalnie elementy 'kontynentów gondwańskich' są zaprezentowane. 

Deterioracja materiałów kamiennych - W ramach wykładu prezentowana jest szeroko rozumiana tematyka związana z procesami 
niszczenia materiałów skalnych wykorzystywanych w różnych dziedzinach budownictwa i architektury. Procesy deterioracji materiałów 
kamiennych są w coraz szerszym zakresie uwzględnianie i analizowane w kontekście praktycznego wykorzystania surowców skalnych i ich 
zabezpieczenia przed niszczącym działaniem atmosfery, roztworów wodnych i czynników antropopresyjnych. Jest to szczególnie istotne w 
odniesieniu do środowisk silnie zurbanizowanych i o wysokim stopniu uprzemysłowienia, gdzie agresywność oddziaływań jest wyraźnie 
zwiększona. Procesy deterioracji znacząco obniżają jakość materiałów kamiennych, zarówno pod względem estetyki jak i właściwości 
fizyczno-chemicznych, obniżających ich wytrzymałość. Rozpoznanie tych zjawisk, umiejętność przewidzenia skutków w zależności od 
rodzaju skały oraz ocena tempa niszczenia, a także wiedza w zakresie ochrony są niezbędnymi elementami praktycznej działalności w 
zakresie ochrony i renowacji zabytkowych obiektów kamiennych oraz przy projektowaniu nowych obiektów architektonicznych. 
Geologia ekonomiczna - Omówienie związków pomiędzy geologia a ekonomią. Światowy i krajowy rynek surowców mineralnych. Relacje 
między czynnikami geologicznymi i ekonomicznymi wpływającymi na wartość złoża kopaliny. Prezentowany jest system cen stosowany w 
międzynarodowym handlu surowcami mineralnymi, rola i organizacja giełd surowcowych, międzynarodowych organizacji producentów i 
eksporterów surowców mineralnych, formy organizacji rynku surowcowego. Systemowo przedstawia się analizę geograficznego 
rozmieszczenia złóż kopalin, głównych producentów, eksporterów i importerów surowców mineralnych. Kształtowanie się rynku na 
określone surowce oraz ich ceny ujmowane są zarówno w kontekście historycznym (zmiana wykorzystania w zależności od rozwoju 
techniki) jak i politycznym. Metody wyceny wartości złoża. Analiza górniczo-geologicznych projektów inwestycyjnych. Światowy rynek 
poszukiwań geologicznych. Prawne i ekonomiczne podstawy działania inwestorów geologicznych i górniczych. Bilansowanie gospodarki 
surowcowej. Bezpieczeństwo surowcowe. Perspektywy surowcowe Polski i świata. 
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Problemy środowiskowe eksploatacji surowców energetycznych - W trakcie wykładów prezentowana jest problematyka zagrożeń 
środowiska związana z eksploatacją (pośrednio również z przeróbką i transportem) podstawowych surowców energetycznych: węgla 
kamiennego i brunatnego, ropy i gazu. Omawiane są główne zagrożenia środowiska związane z eksploatacją.Na wykładach prezentowana 
jest również tematyka dotycząca sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegających na eksploatacji 
surowców energetycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U09, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W04 (TIKG), S_W11 (TIKG), S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U01, (TIKG), S_U07 (TIKG), S_U09 (TIKG), S_U12 
(TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K06 (TIKG), S_K08 (TIKG) 

Łączna liczba punktów ECTS (w 3 semestrze): 26 
Łączna liczba godzin zajęć (w 3 semestrze): 165 + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) + zajęcia wdw + zajęcia OGUN 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Pr Proj. KT 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Pracownia 
magisterska 

        nie limitowany 20 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 



 

166 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. 
W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych 
archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13; K_U10; K_U11; K_U12; K_K01; K_K03; K_K04; K_K07; K_K09 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W12 (TIKG); SW_13 (TIKG); S_W14 (TIKG); S_W15 (TIKG); S_U12 (TIKG); S_U13 (TIKG); S_K01; (TIKG); S_K02 (TIKG); S_K03 
(TIKG); S_K04 (TIKG); S_K05 (TIKG) 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tektonika planet 
 

30        30 2 Zaliczenie na 
ocenę  

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Tektonika planet 

Zasadniczy wykład zaczyna się dla studentów Wydziału Geologii w II tygodniu semestru zimowego, gdyż jest poprzedzony wprowadzającym wykładem 
na temat podstaw tektoniki dla osób pozbawionych dotąd kontaktu z tą dziedziną. Po 3 wykładach wstępnych, omawiających głównie metody badania 
innych planet, następuje przegląd poszczególnych planet typu ziemskiego, a następnie lodowych księżyców – czyli wszystkich obiektów w Układzie 
Słonecznym posiadających sztywną, zdolną do odkształceń skorupę. Każdy z tych obiektów jest omawiany poczynając od budowy wewnętrznej 
(geosfery), poprzez wielkie jednostki strukturalne (geotektonikę), po struktury tektoniczne wszystkich typów widoczne na powierzchni. 
Wykład 1: Tektonika i planety - definicje. Źródła danych 
Wykład 2: Budowa wewnętrzna planet - "geotektonika". 
Wykład 3: Powierzchnie planet i procesy je kształtujące. 
Wykład 4: Księżyc - budowa wewnętrzna. 
Wykład 5: Powierzchnia Księżyca. 
Wykład 6: Merkury. 
Wykład 7: Wenus – budowa wewnętrzna. 
Wykład 8: Wenus - czynniki kształtujące powierzchnię. 
Wykład 9: Mars - budowa wewnętrzna. 
Wykład 10: Mars - czynniki kształtujące powierzchnię. 
Wykład 11: Daleki Układ Słoneczny - księżyce Jowisza. 
Wykład 12: Daleki Układ Słoneczny - księżyce Saturna, Urana i Neptuna. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W14, K_U02, K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W08 (TIKG), S_U08 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Seminarium 
magisterskie 

Na seminarium magistranci informują o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej oraz referują tematy związane z problematyką pracy. 
Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student co najmniej 
raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany 
w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. Każde wystąpienie musi być również udokumentowane w formie pisemnego 
sprawozdania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U02, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W14 (TIKG), S_W15 (TIKG), S_U03 (TIKG), S_U13 (TIKG), S_U15 (TIKG), S_U16 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K04 (TIKG), S_K05 
(TIKG), S_K06 (TIKG), S_K07 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Przedmioty do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

        Do wyboru 8 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe 
dla Przedmiotów do 
wyboru (lista 
sugerowana) 

Sedymentologia ewaporatów - Wykład dotyczy genezy skał ewaporatowych (osadów zbudowanych z łatwo rozpuszczalnych soli 
wytrąconych z roztworów naturalnych, wskutek lub przy udziale parowania) i skupia się przede wszystkim na współczesnych środowiskach i 
procesach sedymentacji tych osadów. Ewaporacyjne powstawanie solanek i ich własności. Eksperymentalne i naturalne wytrącanie 
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minerałów solnych. Współczesne środowiska sedymentacji ewaporatów. Modele basenów ewaporacyjnych. Wykształcenie osadów 
ewaporatowych. Diageneza ewaporatów. Rozwój basenów ewaporacyjnych. Ewolucja składu wody morskiej a sedymentacja ewaporatów 

Geochronologia - Metody geochronologii oparte na pomiarze tzw. wieku bezwzględnego mają w geologii kluczowe znaczenie. Dotyczy to 
zwłaszcza skał krystalicznych, gdzie brak jakichkolwiek odniesień czy reperów czasowych, które w skałach osadowych są powszechne 
(skamieniałości, następstwo warstw). Dzięki pomiarom opartym na pomiarach stosunków izotopów promieniotwórczych możliwa była 
konstrukcja tabeli stratygraficznej, która cały czas jest udokładniana wraz z postępem wiedzy na temat rozpadu izotopów. Przedmiot 
przybliża różne metody pomiaru wieku i wskazuje najlepsze zastosowania poznanych geochronometrów. Ważnym zagadnieniem jest 
również rola geochemii izotopów jako ważnych wskaźników genetycznych w petrologii. 

Diageneza  - zarys problematyki - Wykład dotyczy diagenezy w najszerszym rozumieniu, tj. całokształtu procesów i przeobrażeń 
chemicznych i fizycznych, którym podlega osad w czasie pogrzebania w przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej, w strefie 
temperatur i ciśnień niższych niż właściwe metamorfizmowi. Omówione zostaną środowiska diagenetyczne od najpłytszego do 
najgłębszego pogrzebania, diageneza głównych typów skał osadowych, charakterystyczne diagenetyczne struktury i cechy osadu, a także 
rola diagenezy w procesach złożotwórczych. 

Geochemia procesów złożotwórczych - Wykład pokazuje rolę geochemii jako subdyscypliny nauk geologicznych i chemicznych w 
zastosowaniu do określenia genezy złóż kopalin i ich poszukiwania i rozpoznawania. W szczególności odpowiada na pytanie: Dlaczego 
pewne procesy mogą prowadzić do powstawania złóż kopalin użytecznych? Skąd bierze się określone zachowanie pierwiastków w 
odmiennych środowiskach geologicznych?. Pierwszych kilka wykładów to pokazanie podstaw chemicznych i fizycznych posiadających 
decydujące znaczenie dla przebiegu różnorodnych procesów geologicznych z uwzględnieniem podstaw termodynamicznych i kinetycznych 
tych procesów. W kolejności omówione są poszczególne środowiska geologiczno złożowe i procesy geochemiczne, które w tych 
środowiskach mają decydujące znaczenie dla możliwości powstania złóż kopalin. 

Geofizyka w kartografii geologicznej - W ramach zajęć omawiane są: zasady wyboru metod geofizycznych stosowanych w kartografii, 
warunki geologiczne i parametry metodyczne wpływające na jakość wyników geofizycznych, interpretacja geologiczna danych 
geofizycznych, geofizyka stratygraficzna, kryteria wyznaczania stref zaburzeń tektonicznych na przekrojach geofizycznych, znaczenie 
danych geofizycznych w opracowaniu teorii tektoniki płyt, badania geofizyczne w rozpoznaniu stref nieciągłości Moho i Conrada. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U03, K_U06, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K04, K_K07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01 (TIKG), S_W02 (TIKG), S_W06 (TIKG), S_W11 (TIKG), S_W12 (TIKG), S_W13 (TIKG), S_U01, (TIKG), S_U04, (TIKG), S_U07 
(TIKG), S_U09 (TIKG), S_U11 (TIKG), S_K01 (TIKG), S_K02 (TIKG), S_K06 (TIKG), S_K08 (TIKG), S_K09 (TIKG) 

Łączna liczba punktów ECTS (w 4 semestrze): 34 
Łączna liczba godzin zajęć (w 4 semestrze): 60 + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) + pracownia magisterska 
 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 660 + 
192 godziny praktyka zawodowa + przedmioty do wyboru (lista sugerowana) + zajęcia wdw + zajęcia OGUN + pracownia 
magisterska 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Pr – praktikum 
– Proj – projekt 
– Kt – kurs terenowy 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku 95 

   

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0532 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 38 (kierunkowe – praktyka zawodowa, 
pracownia magisterska, seminaria) 
+ 3 (GMPiGZ – GM); 4 
(GMPiGZ – GZ, Hydrogeologia, 
Tektonika i kartowanie 
geologiczne, Geologia 
inżynierska); 6 (Geologia 
środowiskowa) - wdw kierunkowe, w 
tym wyjazd stażowy 
+ 24 (Hydrogeologia, Tektonika i 
kartowanie geologiczne); 25 
(Geologia środowiskowa); 26 
(Geologia inżynierska); 29 
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(GMPiGZ – GM); 32 (GMPiGZ – 
GZ) – wdw listy sugerowane  
 
Łącznie w zależności od 
specjalizacji/specjalności:  
66 Hydrogeologia, Tektonika i 
kartowanie geologiczne 
68 Geologia inżynierska 
69 Geologia środowiskowa 
70 GMPiGZ – GM 
74 GMPiGZ – GZ 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

96 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

brak 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 192 godziny; 4 ECTS 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych: 
 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Geologii UW 
 

Informacje ogólne 
1. Na Wydziale Geologii UW student studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Geologia stosowana zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów 

praktyki zawodowej (zwanej dalej praktyką) w wymiarze nie mniejszym niż 192 godzin 
 Za odbycie praktyki student otrzymuje zaliczenie na ocenę oraz 4 punkty ECTS. 
2. Student ma prawo do obycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Taka praktyka jest wykonywana w dowolnym terminie wybranym przez studenta i 

nie kończy się zaliczeniem na ocenę. 



 

172 

3. Zasady odbycia praktyki mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów. 
 

Praktyka zawodowa ma w szczególności na celu: 
1. poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, 
2. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, 
3. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
4. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i nabywania umiejętności interpersonalnych, 
5. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 
6. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za 

powierzone zadania, 
7. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,  
8. nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji, 
9. przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań, 
10. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta, 
11. poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy. 
 

Forma odbywania praktyki zawodowej 
1. Student może odbywać praktykę w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin 

dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 
2. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych na Wydziale lub z elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie 

Biuro Karier. 
3. Student może odbywać praktykę na Wydziale Geologii UW w ramach udziału w projektach badawczych. 

 
Organizacja praktyki zawodowej 

1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyki odpowiada Prodziekan ds. studenckich zwany dalej Pełnomocnikiem.  
2. Informacja o organizatorach praktyk, z którymi Wydział ma podpisane porozumienie, terminach i kontaktach, przygotowaniu koniecznych dokumentów, 

procedurze zawierania umów z organizatorem praktyk oraz formie zaliczania praktyk jest publikowana na stronie internetowej Wydziału. 
3. Nie jest wymagane, aby praktyka odbywała się w tygodniach i dniach następujących bezpośrednio po sobie.  

 
Obowiązki studenta  

1. Po wybraniu organizatora praktyk student zgłasza się do Dziekanatu ds. studenckich w celu omówienia szczegółów z Pełnomocnikiem. 
2. Przed rozpoczęciem praktyki, student uzgadnia ramowy program praktyk i warunki odbywania praktyk z opiekunem praktyk reprezentującym organizatora 

praktyk. 
3. Student po uzyskaniu akceptacji programu i terminu praktyki przez Pełnomocnika dostarcza organizatorowi praktyk skierowanie na praktyki (jeśli jest 

wymagane) i porozumienie w sprawie organizacji praktyk przygotowane przez Dziekanat ds. studenckich. 
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4. Rodzaj porozumienia w sprawie praktyk może być dwojaki: 
 porozumienie długoterminowe- wynikające z zawartych umów między Wydziałem a organizatorami praktyk (oferta na stronie Wydziału) lub między 

Uniwersytetem a organizatorami praktyk (oferta dostępna w Biurze Karier UW). Szczegółowy wykaz dokumentów jakie należy przygotować 
dostępny jest na stronie Wydziału,  

 porozumienie trójstronne – podpisywane bezpośrednio między Wydziałem, studentem i organizatorem praktyk. Szczegółowy wykaz dokumentów 
jakie należy przygotować dostępny jest na stronie Wydziału. 

5. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym ramowym programem, a ponadto do: 
 przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, 
 przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyk porządku i dyscypliny pracy, 
 przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
 przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora 

praktyk. 
 
Zaliczenie praktyki zawodowej 
 Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk dostarczonego przez studenta do Dziekanatu ds. studenckich.   
 

 Potwierdzone odbycie praktyki obowiązkowej wpisane zostaje do systemu USOS jako zaliczenie na ocenę drukowane na karcie osiągnięć oraz w 
wykazie zajęć w suplemencie do dyplomu. 

 Potwierdzone odbycie praktyki nieobowiązkowej wpisane zostaje do systemu USOS jako dodatkowe osiągnięcie studenta wykazane w 
suplemencie do dyplomu. 

 
Ubezpieczenie 
1. Studenta odbywającego praktykę obowiązkową od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie trwania praktyki ubezpiecza Wydział. 
2. Student odbywający praktykę nieobowiązkową jest zobligowany wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie trwania praktyki 

na własny koszt. 
 
Informacje końcowe 
1. Uczelnia nie zwraca studentowi kosztów z tytułu odbywania praktyki.  
2. Studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do uczelni i Organizatora praktyk z tytułu wykonanych czynności w trakcie realizacji 

programu praktyk. 
3. Organizator praktyk może uznać za zasadne ustalenie wynagrodzenia dla studenta za czynności wykonywane w ramach praktyk. Warunki płatności ustala 

umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy studentem a organizatorem praktyk.  
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Sylabus dla praktyk zawodowych 
 

Nazwa pola Komentarz 
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 
Jednostka prowadząca Wydział Geologii 
Jednostka, dla której przedmiot 
jest oferowany 

Wydział Geologii 

Kod przedmiotu   
Kod ERASMUS 
 

 

Przyporządkowanie do grupy 
przedmiotów 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana  

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

semestr letni lub zimowy 

Skrócony opis przedmiotu Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych firmach związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
geologią. Czas trwania praktyk wynosi minimum 192 godziny. Zakres praktyk obejmuje zarówno udział studentów w opracowaniu 
projektów i dokumentacji, jak również udział w pracach terenowych i określany jest w odrębnej umowie.  

Forma(y)/typ(y) zajęć Praktyka zawodowa  
Pełny opis przedmiotu W zależności od bieżącej działalności firmy w której student odbywa praktykę konieczne jest aby uczestniczył w minimum 2 

zakresach działań z wymienionej poniżej listy: 
 
1. badania laboratoryjne 
2. korzystanie z zasobów internetowych danych geologicznych, ich weryfikacji, obliczenia geologicznych z zastosowaniem prostych 
oraz zaawansowanych programy komputerowe, interpretacja wyników obliczeń w sposób opisowy lub graficzny 
3. wykonywanie i analiza map geologicznych 
4. analiza planów zagospodarowania przestrzennego 
5. opracowywanie projektów robót geologicznych 
6. opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych 
7. opracowywanie dokumentacji badań podłoża 
8. opracowywanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich 
9. sporządzanie raportów sozologicznych 
10. sporządzanie projektów rekultywacji 
11. opracowanie i interpretacja geologiczna danych  
12. badania terenowe 
 
Na każdym etapie praktyk studenci są nadzorowani i koordynowani przez wyznaczonych pracowników firmy.  
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Wymagania 
wstępne 

Wymagania 
formalne 

 

Założenia 
wstępne 

Umiejętność pracy z materiałami kartograficznymi, umiejętność opisu makroskopowego próbek gruntu, znajomość podstawowego 
oprogramowania stosowanego w geologii 

Efekty uczenia się W trakcie praktyk student (min. 1 z tych punktów musi być wskazany w umowie): 
– poznaje specyfikę prac kameralnych i terenowych prowadzonych w działalności komercyjnej związanej z geologią i ochroną 
środowiska 
– zapoznaje się z oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie tworzenia dokumentacji 
- uczy się pracy w zespole. 
 
Po ukończeniu praktyk student (wypełnia min. 3 z niżej wymienionych punktów; punkty te wymienione muszą być w zaświadczeniu 
o odbyciu praktyk): 
 K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, 
hydrogeologiczne, geoinżynierskie) 
 K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń 
geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD, Arc GIS, inne), interpretuje 
wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny 
K_U03 - umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych 
surowców w celach naukowych i przemysłowych ; potrafi określić jakość wód podziemnych, ocenia ich przydatność do różnych 
potrzeb, ocenia stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i jakości wód podziemnych, ocenia podatność tych wód 
na zanieczyszczenia i określa  zasady ich monitoringu i ochrony 
K_U04 - umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań, 
optymalne dla środowiska naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, identyfikuje zagrożenia środowiskowe wynikające z 
procesu inwestycyjnego 
K_U05 - potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi restorować i bilansować przekroje geologiczne; 
posiada zdolność identyfikacji litologii i struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym oraz określania ich parametrów 
geologicznych i petrofizycznych; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń 
K_U06 - potrafi zwięźle scharakteryzować warunki geologiczne, geologiczno-złożowe, geologiczno-inżynierskie oraz 
hydrogeologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem 
zasobności w złoża surowców mineralnych i wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę złóż i wód mineralnych Polski w nawiązaniu 
do historii geologicznej rozwoju danego obszaru i jego budowy geologicznej 
K_U07 - potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada umiejętność opracowania i analizy atlasu 
geologiczno-inżynierskiego terenu, potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, zna zasady 
dokumentowania geologicznego, złożowego i geologiczno-inżynierskiego 
K_U08 - potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie 
korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań 
oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik 
multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim 
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K_U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, 
wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych i wód podziemnych, zna podstawy 
prawidłowej gospodarki wodnej i jej aspekty ekonomiczne 
K_U10 - planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów 
terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty 
badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik 
K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu 
rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi 
K_K02 - współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych 
K_K03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego 
K_K04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich 
rozwiązania 
K_K05 - potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, 
także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych   
K_K06 - skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną 
wyników badań 
K_K07 - wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych 
i na praktykach zawodowych 
K_K08 - zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. 
określenie rodzaju i zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów 
wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace 
dla grupy ludzi 
 

Punkty ECTS 4 ECTS 
Metody i kryteria oceniania Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaświadczenie o odbyciu praktyk  
Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę 
Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy/przedmiot do wyboru 
Sposób realizacji przedmiotu Przedmiot realizowany jest w różnych instytucjach i firmach geologicznych 
Język wykładowy Polski 
Literatura Brak 
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

------- 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu 

prof. dr hab. Anna Wysocka 

Prowadzący zajęcia  
Uwagi  
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Załącznik nr 49 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo  43% literaturoznawstwo 

literaturoznawstwo 57% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, 
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

P7S_WG 

K_W02 powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk 
humanistycznych i społecznych 

P7S_WG 

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7S_WG,  

P7S_WK 

K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a 
zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w 
tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi  

P7S_WG  

K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i 
literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego 

P7S_WG  
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K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące 
językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego 
obszaru językowego 

P7S_WG  

K_W07 w pogłębionym stopniu język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego 
specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i 
niemieckim, 

P6S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. 
w zakresie prawa, ekonomii, prasy 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru 
językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie 
narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym 
zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie 
literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego  

P7S_UW  

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

P7S_UU  

K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

P7S_UK  

K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

P7S_UW, P7S_UK  

K_U05  posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  P7S_KR  
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K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, 
przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym 
badawczej 

P7S_KK  

K_K03 respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_KR 

K_K04 uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 
Nazwa przedmiotu / 

grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin Razem –  

liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina(y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka niemieckiego* 

   x     2x60=120 8 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język 
potrzebny w sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U03, K_K01 

Seminarium 
magisterskie* 

  x      2x30=60 16 zal. 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, 
zbieranie przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03 

Zajęcia 
specjalizacyjne* 

x x x      2x30=60 6 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i nauczania języka niemieckiego jako 
obcego, służące pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych teorii i metod analizy, odpowiadających pytaniom 
badawczym stawianym w pracach magisterskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03 

Nowe prądy w 
językoznawstwie/kul-
turoznawstwie/litera-
turoznawstwie/glotto-
dydaktyce* 

x x       2x30=60 6 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty współczesnego językoznawstwa/ glottodydaktyki/ kulturoznawstwa/ literaturoznawstwa obszaru 
badań germanistycznych 

Symbol efektów K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01 
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uczenia się dla 
programu studiów 
Zajęcia 
niekierunkowe* 

x x x x  x   2x30=60 4 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru spośród oferty przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, który pozwala na budowanie 
postawy otwartości oraz daje podstawowe narzędzia do zrozumienia procesów społecznych i kulturowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Zajęcia do wyboru z 
bloków I, II, III, IV, V, 
VI, VII* 

x x x x     90–150  20  egz./zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

historia kultury i komparatystyka kulturowa / komunikacja międzykulturowa / glottodydaktyka / językoznawstwo z 
elementami tłumaczeń / historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka / komunikacja w biznesie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04 

*moduły podlegające wyborowi przez studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 + 30 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240–270  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 480–540  
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 
Nazwa przedmiotu / 

grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin Razem 

–  
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina(y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka niemieckiego* 

   x     2x60=90 9 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język 
potrzebny w sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U03, K_U05, K_K01 

Seminarium 
magisterskie* 

  x      2x30=60 25 zal. 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, 
zbieranie przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03 
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Zajęcia 
specjalizacyjne* 

x x x      30 4 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i nauczania języka niemieckiego jako 
obcego, służące pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych teorii i metod analizy, odpowiadających pytaniom 
badawczym stawianym w pracach magisterskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03 

Zajęcia 
niekierunkowe* 

x x x x  x   30 2 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru spośród oferty przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, który pozwala na budowanie 
postawy otwartości oraz daje podstawowe narzędzia do zrozumienia procesów społecznych i kulturowych w 
języku obcym innym niż niemiecki na poziomie minimum B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 

Zajęcia do wyboru z 
bloków I, II, III, IV, V, 
VI, VII* 

x x x x     120–
240  

20  egz./zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

historia kultury i komparatystyka kulturowa / komunikacja międzykulturowa / glottodydaktyka / językoznawstwo z 
elementami tłumaczeń / historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka / komunikacja w biznesie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04 
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*moduły podlegające wyborowi przez studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 + 30 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180–240/350  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 360–480/560  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840–
1020/1100 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki humanistyczne językoznawstwo 35,4% 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 45,4% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 Literatura i 
językoznawstwo 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 100% 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

-- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

-- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

93 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 

Informacja o praktykach dla studentów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu język niemiecki na I, II, III i IV 
etapie e 
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dukacyjnym 

 
Praktyki pedagogiczne 

Lp. Przedmiot w./ćw./k. /sem. semestr godziny egz./zal. ECTS Uwagi 

1 Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – III i IV etap 
edukacyjny 

 II 30 zal. na ocenę 2 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

2 Wstępna praktyka dydaktyczna – III 
i IV etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

3 Zasadnicza praktyka dydaktyczna – 
III i IV etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

1 Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – I i II etap 
edukacyjny 

 I–II 30 zal. na ocenę 2 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 
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2 Wstępna praktyka dydaktyczna– I i 
II etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

3 Zasadnicza praktyka dydaktyczna– 
I i II etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa) – zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych (Moduł 2 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012r.). 
Na kierunku germanistyka 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki oraz zawodowy 
Forma: stacjonarne 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Aplikacje psychologiczno-
pedagogiczne w glottodydaktyce 1 
– III etap edukacyjny 

 

 

  
 

 
X 

      
 
 

30 

 
 
 

3 

Proj 
Inne: 
Praca 

semestralna 
/ 

Referat lub 
Prezentacja / 
Aktywność 

na zajęciach 

 **1. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości.  
2. Kontakty społeczne ucznia. 
3. Progi edukacyjne. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory edukacyjne i zawodowe. Ambicje i aspiracje. 
Motywacja. 
4. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania. Obniżenie nastroju, depresja. Zaburzenia zachowania. 
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** Uszczegółowiony wykaz treści zawarto w sylabusach przedmiotów. 
Semestr: drugi 

Aplikacje psychologiczno-
pedagogiczne w glottodydaktyce 2 
– III etap edukacyjny 

   
 
 

X 

 
 
 
 

     
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 

3 

Proj 
Inne: 
Praca 

semestralna 
/ 

Referat lub 
Prezentacja / 
Aktywność 
na zajęciach 

**1. Formy aktywności młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca. Poszerzanie autonomii i 
samodzielności. 
2. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 
3. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na III etapie edukacyjnym. 
4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem (zajęcia terenowe, wycieczki). 
5. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologiczno-pedagogiczny 
projekt badawczy 

 

 

  
X 

      
30 

 
2 

Proj 
T 

Inne: 
Prezentacja / 
Aktywność 

na zajęciach 
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**1. Pojęcia psychologii - czynniki warunkujące proces uczenia się i ich specyfika. 
2. Teorie i struktura osobowości – rola różnic indywidualnych w procesie uczenia się. 
3. Poznanie i spostrzeganie społeczne, obejmujące pogłębioną wiedzę na temat postaw, stereotypów, uprzedzeń, zachowań społecznych i ich 
uwarunkowań, typów zachowań, stresu i porozumiewania się z ludźmi. 
4. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych. 
5. Wychowanie a rozwój – funkcje i procesy wychowawcze, środowiska wychowawcze i ich wpływ na rozwój, konteksty wychowania. 
6. Szkoła jako instytucja wychowawcza. 
7. Zawód nauczyciela i jego specyfika. 
8. Komunikacja i kultura języka. 
9. Poznawanie uczniów – techniki, funkcjonowanie uczniów w szkole, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z trudnościami w 
nauce. 
10. Pojęcie normy i patologii z pogłębioną wiedzą na temat różnego typu zaburzeń.  
11. Profilaktyka w szkole. 

Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – III etap 
edukacyjny 

       Inne: 
Praktyki 

  
30 

  
2 

Inne:*  
Dokumentacja 
formalna –
Dziennik 
praktyk / 
Dokumentacj
a 
dydaktyczna 
–  
3 
szczegółowe 
arkusze 
obserwacyjn
e w języku 
niemieckim / 
Konsultacje 
z opiekunem 
praktyk 
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*Szczegółowe zasady określa Regulamin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – III etap edukacyjny w ramach studiów I stopnia w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
** Uszczegółowiony wykaz treści zawarto w sylabusach praktyk i przedmiotów. 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

**1) zapoznanie się ze specyfiką szkół ponadpodstawowych i ewentualnie również innych placówek, realizujących kształcenie i wychowanie. 
2) obserwowanie aktywności, interakcji, procesów komunikowania, czynności i działań uczniów oraz nauczycieli, dynamiki grupy. 
3) współdziałanie z nauczycielami w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa (w tym dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 
4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy na III etapie edukacyjnym. 
5) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, konsultacje z opiekunem praktyk, 
omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 
  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Podstawowe konteksty  
nauczania języków obcych 

 

 

  
 

X 

      
 

30 

 
 

3 

T 
Proj 
Inne: 

Referat 
Prezentacja / 
Aktywność 

na zajęciach 
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**1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. 
 
2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły. Szkolnictwo alternatywne. Program 
ukryty szkoły.  
 
3. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.  
 
4. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa 
oświatowego. 
 
5. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne.  
 
6. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów.  
 
7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. 
 
8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela.  

**Glottodydaktyczne kompetencje 
nauczyciela 1 – III etap edukacyjny 

  
 
 

X 

 
 
 

 

 
 
 
 

     
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 

3 

T 
Proj 
Inne: 

Referat lub 
Prezentacja / 
Aktywność 
na zajęciach 

1. Język niemiecki, jego miejsce na III etapie kształcenia.  
2. Lekcja (języka obcego).  
3. Metody i zasady nauczania. Praca badawcza ucznia. 
4. Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania języka obcego. 
5. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów i nauczyciela.  
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**Wstępna praktyka dydaktyczna – 
III etap edukacyjny 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Inne*: 
Dokumentacj
a formalna –
Dziennik 
praktyk / 
Dokumentacj
a 
dydaktyczna 
– 6 
wybranych 
szczegółowy
ch arkuszy 
obserwacyjn
ych w języku 
niemieckim 
wraz z 
materiałami 
pomocniczy
mi / 
Aktywność 
na zajęciach 
z 
przedmiotów 
z cyklu  
Glottodydakt
yczne 
kompetencje 
nauczyciela 
– III etap 
edukacyjny 
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*Szczegółowe zasady określa Regulamin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – III etap edukacyjny w ramach studiów II stopnia w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
** Uszczegółowiony wykaz treści zawarto w sylabusach praktyk i przedmiotów. 

Semestr: czwarty 

**1) zapoznanie się ze specyfiką szkół ponadpodstawowych i ewentualnie innych placówek realizujących kształcenie w języku niemieckim 
(ewentualnie również w innych językach obcych); 
2) obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczycieli na lekcjach języka niemieckiego (języków obcych) na III etapie edukacyjnym 
oraz aktywności uczniów; 
3) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. Konsultacje z opiekunem praktyk, 
omawianie zgromadzonych doświadczeń. 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Glottodydaktyczne kompetencje 
nauczyciela 2 – III etap edukacyjny 

 

 

 
 

X 

 
 

 

      
 

30 

 
 

3 

Proj 
Inne: 
Praca 

semestralna 
/ 

Referat / 
Prezentacja / 
Aktywność 

na zajęciach 

**1. Projektowanie środowiska materialnego lekcji języka obcego na III etapie edukacyjnym. 
2. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów (młodzieży na III etapie edukacyjnym).  
3. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia na III etapie edukacyjnym. 
4. Trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych (języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym) - 
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profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
5. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym. 
6. Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia na III etapie edukacyjnym. 

Glottodydaktyczne kompetencje 
nauczyciela 3 – III etap edukacyjny 

  
 
 

X 

 
 
 

 

 
 
 
 

     
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 

3 

T 
Proj 
Inne: 

Referat lub 
Prezentacja / 
Aktywność 
na zajęciach 

**1. Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości uczenia się języka obcego na III etapie edukacyjnym.  
2. Rola nauczyciela języka obcego na III etapie edukacyjnym. 
3. Współpraca nauczyciela języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej z rodzicami uczniów, pracownikami placówki i środowiskiem. 
4. Efektywność nauczania języka obcego na III etapie edukacyjnym, analiza i ewaluacja. 
5. Kształcenie w zawodzie nauczyciela języka obcego. 

Zasadnicza praktyka dydaktyczna 
– III etap edukacyjny 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Inne*: 
Dokumentacja 
formalna –
Dziennik 
praktyk / 
Dokumentacja 
dydaktyczna –
6 wybranych 
szczegółowych 
arkuszy 
obserwacyjnyc
h w języku 
niemieckim 
wraz z 
materiałami 
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*Szczegółowe zasady określa Regulamin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – III etap edukacyjny w ramach studiów II stopnia w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
** Uszczegółowiony wykaz treści zawarto w sylabusach praktyk i przedmiotów. 
Semestr letni 
Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 30 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 360 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 

pomocniczymi 
/ 
Ocena min. 1 
lekcji 
pokazowej / 
Aktywności na 
zajęciach z 
przedmiotów z 
cyklu  
Glottodydakty
czne 
kompetencje 
nauczyciela – 
III etap 
edukacyjny 

**1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły ponadpodstawowej. 
2) pełnienie roli nauczyciela języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej. 
3) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, omawianie zgromadzonych doświadczeń 
w grupie studentów (w ramach zajęć z cyklu przedmiotów Glottodydaktyczne kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny. 
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– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Załącznik nr 50 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo  43% literaturoznawstwo 

literaturoznawstwo 57% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, 
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

P7S_WG 

K_W02 powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk 
humanistycznych i społecznych 

P7S_WG 

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7S_WG,  

P7S_WK 

K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a 
zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w 
tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi  

P7S_WG  

K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i 
literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego 

P7S_WG  

  



3 

 

K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące 
językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego 
obszaru językowego 

P7S_WG  

K_W07 w pogłębionym stopniu język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego 
specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i 
niemieckim, 

P6S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. 
w zakresie prawa, ekonomii, prasy 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę 
wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru 
językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie 
narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym 
zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie 
literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego  

P7S_UW  

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

P7S_UU  

K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia 
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

P7S_UK  

K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

P7S_UW, P7S_UK  

K_U05  posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  P7S_KR  

K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, P7S_KK  
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przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym 
badawczej 

K_K03 respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_KR 

K_K04 uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 
Nazwa przedmiotu / 

grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin Razem 

–  
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina(y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka niemieckiego* 

   x     2x32=64 6 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język 
potrzebny w sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U03, K_K01 

Seminarium 
magisterskie* 

  x      2x16=32 20 zal. 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, 
zbieranie przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03 

Zajęcia 
specjalizacyjne* 

x x x      2x16=32 6 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i nauczania języka niemieckiego jako 
obcego, służące pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych teorii i metod analizy, odpowiadających pytaniom 
badawczym stawianym w pracach magisterskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02 

Nowe prądy w 
językoznawstwie/kul-
turoznawstwie/litera-
turoznawstwie/glotto-
dydaktyce* 

x x       2x16=32 8 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty współczesnego językoznawstwa/ glottodydaktyki/ kulturoznawstwa/ literaturoznawstwa obszaru 
badań germanistycznych 

Symbol efektów K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01 
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uczenia się dla 
programu studiów 
Zajęcia do wyboru z 
bloków I, II, III, IV, V* 

x x x x     96–126  20–24 egz./zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

historia kultury i komparatystyka kulturowa / komunikacja międzykulturowa / glottodydaktyka / językoznawstwo z 
elementami tłumaczeń / historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04 

*moduły podlegające wyborowi przez studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 + 30/34 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60/64 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 128/158 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 266/296  

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 
Nazwa przedmiotu / 

grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin Razem 

–  
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina(y), do 
której odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka niemieckiego* 

   x     3x16=48 8 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

  

Treści programowe synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język 
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dla przedmiotu  potrzebny w sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej   
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U03, K_U05, K_K01 

Seminarium 
magisterskie* 

  x      2x16=32 22 zal. 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, 
zbieranie przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03 

Zajęcia 
specjalizacyjne* 

x x x      16 4 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

wybrane aspekty z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i nauczania języka niemieckiego jako 
obcego, służące pogłębieniu wiedzy z zakresu wybranych teorii i metod analizy, odpowiadających pytaniom 
badawczym stawianym w pracach magisterskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02 

Zajęcia 
niekierunkowe w 
języku obcym innym 
niż niemiecki na 
poziomie B2+* 

x x x x  x   16 6 zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot do wyboru spośród oferty przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, który pozwala na budowanie 
postawy otwartości oraz daje podstawowe narzędzia do zrozumienia procesów społecznych i kulturowych w 
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języku obcym innym niż niemiecki. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 

Zajęcia do wyboru z 
bloków I, II, III, IV, V* 

x x x x     120–
240  

20  egz./zal. na ocenę 
(test/projekt/esej/praca 
roczna) 

B językoznawstwo/ 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

historia kultury i komparatystyka kulturowa / komunikacja międzykulturowa / glottodydaktyka / językoznawstwo z 
elementami tłumaczeń / historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K04 

*moduły podlegające wyborowi przez studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 + 30 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 80/140–112/172  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 176–192/312  
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 442–608  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki humanistyczne językoznawstwo 38,3% 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 46% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0232 Literatura i 
językoznawstwo 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 100% 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

-- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia --  
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z literką P) 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

103 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 

Informacja o praktykach dla studentów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu język niemiecki na I, II, III i IV 
etapie edukacyjnym 

 
Praktyki pedagogiczne 

Lp. Przedmiot w./ćw./k. /sem. semestr godziny egz./zal. ECTS Uwagi 

1 Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – III i IV etap 
edukacyjny 

 II 30 zal. na ocenę 2 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

2 Wstępna praktyka dydaktyczna – III 
i IV etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 
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3 Zasadnicza praktyka dydaktyczna – 
III i IV etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
uzyskali uprawnienia do 
nauczania przedmiotu 

język niemiecki w szkołach 
podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

1 Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – I i II etap 
edukacyjny 

 I–II 30 zal. na ocenę 2 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

2 Wstępna praktyka dydaktyczna – I i 
II etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 

3 Zasadnicza praktyka dydaktyczna– 
I i II etap edukacyjny 

 III–IV 60 zal. na ocenę 4 dotyczy studentów, którzy 
nie uzyskali uprawnień do 

nauczania przedmiotu 
język niemiecki w szkołach 

podstawowych (na I i II 
etapie edukacyjnym) 
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Załącznik nr 51 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna,  
- ekonomia i finanse 
- nauki o zarządzaniu i jakości,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki socjologiczne 

 
64% 
  9% 
  9% 
  9% 
  9% 

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 64 % 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
Nazwa kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Poziom kształcenia:  studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter gospodarki przestrzennej, jej miejsce w systemie nauk, rozumie paradygmat 
interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach gospodarki przestrzennej. Zna terminologię 
stosowaną w literaturze przedmiotu 

P7S_WG 

K_W02 funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, politycznych)w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. Wiedza ta jest przydatna do formułowania i 
rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym w oparciu o metody 
foresightowe 

P7S_WG 

K_W03 zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji międzynarodowych, 
państwowych, samorządowych i społecznych działających w obszarze gospodarki przestrzennej w 
wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym.  Wykazuje znajomość zasad ewaluacji oraz foresightu 
instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią   

P7S_WG 

K_W04 w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu 
do przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach rozwojowych i kształtowania przyszłości 

P7S_WG 
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K_W05 rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w zagospodarowywaniu przestrzeni P7S_WG 

K_W06 w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych 
zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania 
struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

P7S_WG 

K_W07 Znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w gospodarce 
przestrzennej 

P7S_WG 

K_W08 system norm i reguł będących podstawą  formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich 
szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z 
regionami i instytucjami europejskimi 

P7S_WK 
 

K_W09 Koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego w odniesieniu do UE i obszarów metropolitalnych P7S_WK 

K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K_W11 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla gospodarki przestrzennej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebiegu procesów i 
zjawisk (przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz wzajemne 
relacje między tymi zjawiskami w kontekście rozwoju i planowania przestrzennego. 

P7S_UW  
 

K_U02 wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, 
a także budowania scenariuszy rozwoju, w szczególności do formułowania własnych opinii i pogłębionych 
teoretycznie ocen tych zjawisk a także rozwiązywać zadania w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, 
symulacji komputerowych, badań ankietowych i statystycznych, metod foresightowych oraz analiz z 
zakresu urbanistyki i rewitalizacji 

P7S_UW 

K_U03 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez samodzielnie 
formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze   

P7S_UW 

K_U04 Sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, 
zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Ma rozszerzoną 
umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym 

P7S_UK  
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K_U05 ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  problemów z 
zakresu gospodarki przestrzennej   

P7S_UK 

K_U06 samodzielnie formułować i proponować sposoby rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania 
przestrzenią oraz gospodarowania w przestrzeni 

P7S_UK 

K_U07 zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, wykorzystać umiejętności językowe aby zapoznać się z zagadnieniami związanymi z 
gospodarką przestrzenną 

P7_UK 

K_U08 identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym 
zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z 
zastosowaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

P7S_UO 

K_U09 pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku 
obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy 
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia 
badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy 
poprzez proces samokształcenia 

P7S_UU 

K_U10 przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące 
szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uczestniczenia w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią i potrafi 
przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma 
świadomość  odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P7S_KK  
 

K_K02 samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść 
badawczych 

P7S_KK 

K_K03 uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu 
pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, potrafiąc także inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KO 

K_K04 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc świadomym odpowiedzialności 
za własne decyzje i podjęte zobowiązania 

P7S_KO 
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K_K05 odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i 
zespołowej 

P7S_KO 

K_K06 prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i 
zawodowych w gospodarce przestrzennej 

P7S_KR 

K_K07 aby wypełnić świadomie swoją rolę społeczną, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących 
różnych aspektów gospodarki przestrzennej 

P7S_KR 

K_K08 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna 
zasady kontroli i ewaluacji zadań 

P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.Specjalności na kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 
Nazwa kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna 
Nazwa specjalności:  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Ma poszerzoną wiedzę na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz ich uwarunkowań KW_01, K_W06, K_W08, 

S1_W02 
Zna i rozumie zasady polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na 
wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, 
współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi oraz współdziałania sektora 
publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu  

K_W08, 
K_U04, 
K_K03 
 

S1_W03 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady działania norm i reguł będących podstawą  
formułowania zasad polityki na wszystkich szczeblach zarządzania, oraz współdziałania 
sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i  sektorem biznesu 

K_W03, 
K_U03 
K_K08,  

S1_W04 
Zna i rozumie infrastrukturę danych przestrzennych, potrafi przeprowadzić i zinterpretować 
wyniki analiz przestrzennych oraz dokonać wizualizacji danych 

K_W06,  
K_U08, 
K_K02, K_K03, K_K05 

S1_W05 
Posiada podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o różnych rodzajach instytucji i 
organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej. Potrafi wyznaczyć różnice 
między pełnionymi przez nie funkcjami oraz pomiędzy różnym ich znaczeniem dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

K_W03, K_W04,  
 
 
 

S1_W06 Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i elementach zagospodarowania przestrzennego 
jako przejawach kultury 

K_W05,  
K_U05,  

S1_W07 
Zna i rozumie zasady działania organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią na 
szczeblu ogólnoeuropejskim na podstawie szczegółowej wiedzy o teoriach integracji 
przestrzennej struktur terytorialnych 

K_W01, K_W02, K_W03,  
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S1_W08 
Zna i rozumie różne rodzaje instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki 
przestrzennej. Zna zasady ewaluacji działalności organizacji biorących udział w 
gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych wymiarach terytorialnych 

K_W03,  
 
K_K01, K_K04 

S1_W09 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone zadania z zakresu gospodarki 
przestrzennej z uwzględnieniem różnic kulturowych i instytucjonalnych, w tym zadania 
nietypowe, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z zastosowaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi, w szczególności metod badań terenowych i jakościowych  

K_W03, 
K_U03,  
 

S1_W10 
Analizuje i tworzy reguły finansowego zarządzania różnymi rodzajami organizacji działającymi 
w obszarze gospodarki przestrzennej. Zna zasady ewaluacji działalności organizacji biorących 
udział w gospodarowaniu przestrzenią i w rozwoju społeczno-gospodarczym w różnych 
wymiarach terytorialnych 

K_W03, 
 
 
 

S1_W11 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu oraz prawidłowo interpretuje i wyjaśnia procesy i 
zjawiska dotyczące planowania rozwoju społeczno-przestrzennego przestrzennego w długim 
horyzoncie czasowym i w kontekście Polski i Europy 

K_W03, K_W09, 
K_U01 

S1_W12 
Objaśnia i wprowadza w życie klasyczne oraz współcześnie promowane w literaturze normy i 
zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego,  polityki, 
administracji i społeczeństwa obywatelskiego 

K_W03, K_W04,  

S1_W13 
Samodzielnie formułuje i proponuje metody i możliwe procedury rozwiązania problemów w 
zakresie gospodarowania przestrzenią, w szczególności w odniesieniu do nowo pojawiających 
się trendów i procesów światowych, takich jak: wykorzystywanie narzędzi komunikacji 
elektronicznej, zmiany klimatu, czy procedury transparentności  

K_W09, 
K_U04,  
K_K07 

S1_W14 
Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki 
przestrzennej, w szczególności w odniesieniu do nowo pojawiających się trendów i procesów 
światowych, takich jak: wykorzystywanie narzędzi komunikacji elektronicznej, zmiany klimatu, 
czy procedury transparentności 

K_W01  
K_U02 
 
 

S1_W15 
Wykorzystuje podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o różnych rodzajach instytucji i 
organizacji formujących struktury zarządzania w Europie na różnych poziomach terytorialnych 

K_W03, 
 
K_K01 
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S1_W16 

Wykorzystuje pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą 
formułowania zasad marketingu terytorialnego na wszystkich szczeblach zarządzania, 
współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i 
instytucjami europejskimi oraz współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa 
obywatelskiego i  sektorem biznesu, w tym inwestorami zagranicznymi 

K_W08, 
K_U02,  

S1_W17 
Wykorzystuje teoretyczną i praktyczną wiedzę o różnych działaniach organizacji terytorialnych 
funkcjonujących w obszarze polityki zagranicznej i sieci międzynarodowych – z 
uwzględnieniem regionów, dużych miast, gmin i powiatów. Potrafi rozpoznać cechy efektywnej 
polityki zagranicznej samorządów oraz rozumie mechanizmy nią rządzące 

K_W01, K_W02, K_W03, 
 
 
  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
Rozwiązuje złożone zadania z zakresu zarządzania projektami w gospodarce przestrzennej i 
polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym techniki pozyskiwania danych 
monitoringowych systemu polityki regionalnej w Polsce, w szczególności o zakresie i 
znaczeniu niezbędnych wskaźników monitorowania 

 
K_U01, K_U04  
K_K02,  

S1_U02 
Potrafi przygotowywać i przedstawiać prezentacje ustne w języku angielskim dotyczące 
szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z 
pokrewnymi dyscyplinami naukowymi 

 
K_U10 
K_K03, K_K05 

S1_U03 Potrafi swobodnie zapoznawać się ze specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z 
gospodarką przestrzenną w języku angielskim 

K_W01, K_W03,  
K_U11 

S1_U04 
Potrafi pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, 
także w języku obcym na temat procesów integracji struktur terytorialnych.  Potrafi te 
informacje integrować, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i 
przydatności, a także wyciągać wnioski 

 
K_U03, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02, K_K07, 
K_K08 

S1_U05 
Potrafi ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  
problemów z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do zarządzania finansami 
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli 

 
K_U06, K_U08,  
K_K08,  

S1_U06 Potrafi ocenić przydatność i skuteczność ilościowych metod badawczych służących do 
rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej  

K_U04, K_U06, K_U08,  
 

S1_U07 Potrafi ocenić przydatność i skuteczność jakościowych metod badawczych służących do 
rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej 

K_U06,  
K_K01, K_K05,  
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S1_U08 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 
organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów. Ma rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia gospodarki przestrzennej w nauce i 
badaniach 

K_W01, KW_08 
K_U05,  

S1_U09 
Potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe zadania z zakresu polityki regionalnej, w tym techniki 
pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych oraz społeczno-
gospodarczych, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości 

K_W06,  
K_U01,  
K_K03 

S1_U10 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez 
samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze z uwzględnieniem różnic 
kulturowych i instytucjonalnych 

K_W02,  
K_U03, 

S1_U11 
Potrafi na piśmie, samodzielnie formułować i proponować metody i możliwe procedury 
rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska przyrodniczego 

 
K_U03, K_U06, K_U07,  
 

S1_U12 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na temat samorządu terytorialnego do prowadzenia badań 
w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy 
poprzez proces samokształcenia 

 
K_U05, K_U06, K_U09,  

S1_U13 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów 
oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni. Ma umiejętność rozwiązywania i opisywania na 
piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z wykorzystaniem zaawansowanych metod 
i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych 

K_W01, K_W06, 
K_U02 

S1_U14 
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 
organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych, 
specjalistycznych problemów. Ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do 
przestrzennego wymiaru więzi społecznych 

 
K_U01, K_U05,  
K_K04,  

S1_U15 
Potrafi opisać a także wpływać na procesy formalizowania i instytucjonalizowania relacji we 
współpracy różnych szczebli samorządów terytorialnych. Potrafi włączać się w procesy 
zarządzania międzynarodowymi relacja terytorialnymi 

 
K_U09,  
K_K07, K_K08 
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S1_U16 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych na 
różnych poziomach zarządzania w Polsce (dzielnica, sołectwo, gmina, powiat, region, kraj, 
Unia Europejska) i w innych krajach poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane 
hipotezy badawcze 

 
K_U01, K_U03, K_U07 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań różnych rodzajów organizacji działających w 
obszarze gospodarki przestrzennej w różnych wymiarach terytorialnych 

K_W02,  
 
K_K07, K_K08, 

S1_K02 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów i innych działań w zakresie gospodarowania 
przestrzenią finansowanych z różnych źródeł i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 
swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

 
K_U06, 
K_K05, K_K08 

S1_K03 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią 
finansowanych w szczególności ze źródeł Unii Europejskiej i potrafi przewidywać 
wielokierunkowe skutki swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

 
K_U04, K_U06, 
K_K05, K_K08 

S1_K04 
Potrafi zrozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego 
doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju 
osobistego, potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

 
 
K_K01, K_K05, K_K07 

S1_K05 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne zadań składających się na marketing terytorialny. Zna zasady kontroli i ewaluacji 
zadań marketingu terytorialnego 

 
 
K_K01, K_K02, K_K03 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 
Nazwa kierunku studiów:  Gospodarka przestrzenna 
Nazwa specjalności:  URBANISTYKA I REWITALIZACJA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S2_W01 

 
ogólny charakter pojęć urbanistyka i rewitalizacja, ich miejsce w systemie nauk, interdyscyplinarność 
oraz terminologię stosowaną w literaturze przedmiotów. 

K_W01 
 

S2_W02 funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, politycznych )  w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. 

K_W02 

S2_W03 
zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji działających w obszarze 
urbanistyki i rewitalizacji w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym oraz znajomość zasad ewaluacji 
instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią. 

K_W03 

S2_W04 w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada wiedzę w odniesieniu do 
przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach rozwojowych. 

K_W04 

S2_W05 rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w gospodarowaniu przestrzenią oraz 
wagę wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego. 

K_W05 

S2_W06 
wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów 
przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. 

K_W06 

S2_W07 
kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane  w  urbanistyce i 
rewitalizacji. 

K_W07 
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S2_W08 
system norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich 
szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z 
regionami i instytucjami europejskimi 

K_W08 

S2_W09 procesy ciągłej transformacji struktur przestrzennych oraz ich uwarunkowania  K_W09 

S2_W10 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej. 

K_W10 

S2_W11 problemy mieszkaniowe w procesie rozwoju miast. K_W03 

S2_W12 zasady kształtowania przestrzeni na obszarach miejskich i wiejskich K_W04,  

S2_W13 biologiczne znaczenie przywracania terenów zdegradowanych za pomocą procesów o charakterze 
rekultywacji, renaturalizacji i fitoremediacji. 

K_W02 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk 
(przestrzennych,  ekonomicznych,  społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz ich relacje jakie 
zachodzą między nimi w kontekście urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U01 

S2_U02 
opisać i przeanalizować procesy oraz zjawiska zachodzące w przestrzeni, rozwiązywać zadania w zakresie 
urbanistyki i rewitalizacji z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi: analitycznych, 
eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań ankietowych. 

K_U02 

S2_U03 analizować sposób funkcjonowania określonych struktur przestrzennych, poprzez samodzielnie 
formułowane i weryfikowane hipotez badawczych. 

K_U03 

S2_U04 
posługiwać się normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) 
także w odniesieniu do więzi społecznych, w celu rozwiązywania konkretnych problemów 
przestrzennych. 

K_U04 

S2_U05 ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  problemów z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U05 
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S2_U06 formułować i proponować metody, procedury rozwiązania problemów w zakresie urbanistyki i 
rewitalizacji. 

K_U06 

S2_U07 wykorzystać umiejętności językowe potrzebne do zdobywania wiedzy w zakresie urbanistyki i 
rewitalizacji. 

K_U07 

S2_U08 
identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania, również interdyscyplinarne, z zakresu 
urbanistyki i rewitalizacji, przy pomocy wiedzy z zakresu nauk o ziemi, wykorzystując odpowiednie 
narzędzia informatyczne. 

K_U08 

S2_U09 

pozyskiwać i krytycznie dobierać dane, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i 
krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, wyciągać wnioski oraz formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia badań, a także 
kierunków dalszego poszerzania z zakresu urbanistyki i rewitalizacji oraz rekultywacji. 

K_U09 

S2_U10 przygotować i przedstawić prezentacje ustne, z zagadnień z zakresu urbanistyki i rewitalizacji lub 
pokrewnych dyscyplin naukowych. 

K_U10 

S2_U11 przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i obcym. K_U11 

S2_U12 obsługiwać wybrane narzędzia informatyczne, które są niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji z 
zakresu urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U02 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, przewidywać 
wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma świadomość  
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

K_K01 

S2_K02 uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych. K_K02 

S2_K03 ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i 
umiejętności, rozwoju osobistego. 

K_K03 

S2_K04 współdziałać i pracować w grupie, będąc świadomym odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte 
zobowiązania. 

K_K04 
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S2_K05, 
odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej. Myśleć i działać w sposób 
kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji 
zadań. 

K_K05, K_K08 

S2_K06 
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych 
w zakresie urbanistyki i rewitalizacji. 

K_K06 

S2_K07 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w sposób prosty i zrozumiały informacji, 
opinii dotyczących różnych aspektów urbanistyki i rewitalizacji. 

K_K07 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Nazwa specjalności: FORESIGHT TERYTORIALNY 
Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Posiada szczegółową wiedzę o znaczeniu foresightu w obszarze gospodarki przestrzennej oraz zna 
terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu  

K_W01 

S3_W02 Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur przestrzennych (społecznych, 
ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych) w różnych skalach (lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej), 
przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu foresightu terytorialnego  

K_W02 

S3_W03 Posiada wiedzę o różnych rodzajach instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych oraz zna zasady 
ewaluacji instytucji, organizacji i procesów rozwoju w kontekście badań foresightowych   

K_W03 

S3_W04 Posiada wiedzę o człowieku i relacjach społecznych wpływających na procesy rozwojowe i kształtowanie 
przestrzeni. 

K_W04; K_W05 

S3_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego K_W06 
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S3_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki rozwoju na 
wszystkich szczeblach zarządzania w kontekście foresightu terytorialnego 

K_W01, K_W08 

S3_W07 Zna kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane w obszarze 
foresightu terytorialnego 

K_W01, K_W07 

S3_W08 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju własnych projektów foresightowych  K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki 
przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach 
przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego 

K_U01; K_U03; 
K_U05; K_U08 

S3_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (integrując różne dziedziny nauki) do tworzenia założeń i realizacji 
projektów foresightu terytorialnego, wykorzystujących różnorodne metody i narzędzia badawcze 

K_U02; K_U06; 
K_U07 

S3_U03 Potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu foresightu terytorialnego, 
stosując podejście interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin  

K_U04 

S3_U04 Potrafi aktywnie i efektywnie uczestniczyć w zespołach foresightowych stosując różnorodne formy 
wypowiedzi w języku polskim i w jednym z języków obcych (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

K_U09; K_U10; 
K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Jest gotów do pełnienia roli lidera oraz innych ról w projektach foresightowych, wykazując: kreatywność, 
umiejętność pracy w grupie, chęć ciągłego uczenia się, inspirowanie innych, wspieranie zespołu, rzetelność 
ocen ludzi i procesów, współodpowiedzialność 

K_K01; K_K02; 
K_K03; K_K04; 
K_K05 

S3_K02 Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także 
formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu 
terytorialnego  

K_K06; K_K07 

S3_K03 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego 
reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje 
kryzysowe 

K_K08 

 
  



  

16 

 

5. Semestr dla specjalności: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Kierunki badawcze 
w gospodarce 
przestrzennej 

 30       30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. 
Dodatkowo omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02; S1_W06;  
S1_U01; S1_U04;  
S1_K01 

Rewitalizacja 15        15 1 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej i mikroskali 
czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, 
ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju miast 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03; S1_W09;  
S1_U05; S1_U09 
S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Dylematy 
strategiczne w 
samorządzie 
terytorialnym 

30   15     40 4 EP B - nauki o zarządzaniu i 
jakości,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Celem kursu jest zapoznanie studentów ze sposobami kreatywnego i przedsiębiorczego, wyznaczania celów strategicznych i 
operacyjnych. A także z zasadami kontroli i ewaluacji zadań różnych rodzajów organizacji działających w obszarze gospodarki 
przestrzennej w różnych wymiarach terytorialnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, , K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 
 
S1_K01 

Finanse lokalne 30   15     45 4 EP B - nauki o polityce i 
administracji, 
- ekonomia i finanse 

Treści programowe  Reguły finansowego zarządzania różnymi rodzajami organizacji działającymi w obszarze gospodarki przestrzennej. Zasady ewaluacji 
działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią i w rozwoju społeczno-gospodarczym w różnych wymiarach 
terytorialnych. Teorie oraz metody służące do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do 
zarządzania finansami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08,  
K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W10 
S1_U05 

GIS w planowaniu 
przestrzennym 

   30     30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Infrastruktura danych przestrzennych. Celem kursu jest wypracowanie umiejętności przeprowadzania i interpretacji wyników analiz 
przestrzennych oraz wizualizacji danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 

Integracja 
europejska 

30   15     45 3 T B - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
- nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe Zasady działania organizacji biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią na szczeblu ogólnoeuropejskim. Teorie integracji 
przestrzennej struktur terytorialnych. Wypracowanie umiejętności pozyskiwania i krytycznego dobierania danych z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł, także w języku obcym na temat procesów integracji struktur terytorialnych. Umiejętności integrowania 
informacji, dokonywania ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności, a także wyciągania wniosków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, KW_08,  
K_U08, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07,  
 
S1_U04 
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Jakościowe 
metody badań 
społecznych 

   15     15 2 EP P - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności jakościowych metod badawczych służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, KW_05,  
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U07 

Proseminarium 
magisterskie 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni. Umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, 
badań ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U13  
S1_U11 

Samorząd 
terytorialny w 
teorii i praktyce I 

30   30     60 3 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Wiedza na temat samorządu terytorialnego i sposoby jej wykorzystywania do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a 
także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia. Klasyczne oraz współcześnie promowane 
w literaturze normy i zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego, polityki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W08,  
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W12 
S1_U12 
 

Teorie rozwoju 
regionalnego i 
lokalnego 

15        15 1 EU B - ekonomia i finanse,  
-  geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Przedstawienie praktycznego oblicza wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego. Na konkretnych przykładach regionów i miast 
omawiane jest to, jak różne teorie rozwoju – od tych najbardziej klasycznych (np. teorii biegunów wzrostu, Perrroux 1955) do tych 
bardziej współczesnych (np. teoria kapitału terytorialnego, Camagni 2008) – stały się podstawą polityk rozwojowych. Wśród 
przykładów pojawiają się zarówno polskie, jak i zagraniczne casy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W03, K_W04,  K_W06, K_W07, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W05 

Przedmioty do 
wyboru 

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia adaptacji 
do zmian 
środowiska 

15   15     30 3 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych 
skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci 
prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania 
adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych 
szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie 
opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05; S1_W06; S1_W09 
S1_U01; S1_U04, S1_U05 
S1_K01, S1_K02, 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Governance 30        30 3 EP B - nauki o polityce i administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej. A także z 
zasadami ewaluacji działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych wymiarach 
terytorialnych. Przedmiotem kursu jest także zbudowanie umiejętności studentów w zakresie sprawnego posługiwania się systemami 
normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów oraz zbudowanie poszerzonej wiedzy studentów na temat znaczenia gospodarki przestrzennej w nauce i badaniach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,  K_W08 
K_K01, K_K04, K_U05, K_U07 

Symbol efektów S1_W08 
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zdefiniowanych dla 
specjalności  

S1_U08 

Marketing 
terytorialny 

30   15     45 5 EP B - nauki o zarządzaniu i jakości,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wiedza na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad marketingu terytorialnego na wszystkich szczeblach 
zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi oraz 
współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu, w tym inwestorami zagranicznymi. 
Zasady kontroli i ewaluacji zadań marketingu terytorialnego. Wypracowanie umiejętności myślenia i działania w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych zadań składających się na marketing terytorialny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W16  
 
S1_K05 

Ilościowe metody 
badań 
społecznych 

   30     30 3 T P -nauki socjologiczne,  
- geografia -społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności ilościowych metod badawczych służących do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W05, K_W06 
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U06 
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Władza i samorząd 
w teoriach nauk 
społecznych 

15        15 2 EP B nauki o polityce i administracji 

Treści programowe  Systemy normatywne, normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne) implementowane w procesie 
rozwiązywania konkretnych, specjalistycznych problemów. Ich odniesienie do przestrzennego wymiaru więzi społecznych. 
Wypracowanie podbudowanej teoretycznie, szczegółowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji i organizacji działających w obszarze 
gospodarki przestrzennej. Wypracowanie umiejętności wyznaczania różnic między pełnionymi przez nie funkcjami oraz pomiędzy 
różnym ich znaczeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08,  
K_U01, K_U05, K_U08,  
K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W05 
S1_U14 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wypracowanie: umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, 
badań ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11, S1_U13  
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Samorząd 
terytorialny w 
teorii i praktyce II 

30   30     60 3 EP B - nauki o polityce i administracji, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wiedza na temat samorządu terytorialnego i sposoby jej wykorzystywania do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a 
także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia. Klasyczne oraz współcześnie promowane 
w literaturze normy i zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w zakresie ładu przestrzennego, polityki, administracji i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W12  
S1_U12 
 

Przedmioty do 
wyboru 

90        90 6  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Polityka 
regionalna 

30   30     60 5 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zapoznanie studentów z zasadami działania norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki na wszystkich szczeblach 
zarządzania, oraz współdziałania sektora publicznego z sektorem społeczeństwa obywatelskiego i sektorem biznesu. Wyjaśnienie reguł 
uczestnictwa w przygotowaniu projektów i innych działań w zakresie gospodarowania przestrzenią finansowanych z różnych źródeł i 
przewidywania wielokierunkowych skutków działalności. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03 
S1_U09 
S1_K02 

Zarządzanie 
wielopoziomowe 

15 15       30 3 EP B - nauki o zarządzaniu i jakości,  
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Podstawowe pojęcia i trendy w zarządzaniu oraz różne naukowe podejścia dotyczące zarządzania i organizacji. Wychodząc od 
zarządzania w sektorze prywatnym wskazuje się powiązania tej dziedziny z zarządzaniem publicznym, a więc dotyczącym m.in. 
samorządu terytorialnego. Przedstawione są zarówno nurty badawcze dotyczące zarządzania w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
Przedmiot obejmuje także kierunki zmian, szczególnie w zarządzaniu socjopolitycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, 
K_U01, K_U03, K_U07  
K_K01, K_K04, K_K07, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W15 
S1_U16 

Zarządzanie 
funduszami 
unijnymi 

   30     30 3 Proj. P -ekonomia i finanse,  
- nauki o zarządzaniu i jakości 

Treści 
programowe  

Przedmiot pozwala studentom w zrozumieniu zasad pozyskiwania i wdrażania środków unijnych. Studenci od strony praktycznej poznają 
m.in. reguły dotyczące kontroli, promocji i pomocy publicznej w projektach unijnych, a także zapoznawani są z kwestiami związanymi z 
oddziaływaniem inwestycji komunalnych na środowisko. W ramach zajęć studenci przygotowują studium wykonalności inwestycyjnego 
projektu komunalnego. Poznają podstawy analizy technicznej, finansowej i ekonomicznej projektów unijnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W07, K_W09,  
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, 
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programu studiów K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K08, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U01  
S1_K03 

Fotointerpretacja/ 
teledetekcja 

15   15     30 3 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Obejmuje metody obrazowania w zakresie widzialnym, podczerwieni i podczerwieni termalnej; misje satelitarne Landsat, SPOT, satelity 
wysokorozdzielcze; techniki wielospektralne i hiperspektralne, systemy lidarowe. Dodatkowo omawiane są metody łączenia baz danych 
wektorowych i rastrowych oraz sposobu ich interpretacji i klasyfikacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06,  
K_U02, K_U05,  
K_K03,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

 
S1_U04,  S1_U06, S1_U07,  
 

Decentralization   15       15 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wypracowanie umiejętności swobodnego zapoznawania się ze specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną 
w języku angielskim, a także przygotowywania i przedstawiania prezentacji ustnych w języku angielskim dotyczących szczegółowych 
zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U02, S1_U03 
 



  

29 

 

Ilościowe metody 
badań 
społecznych 

   15     15 2 T P - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Poszerzenie wiedzy studentów na temat dynamiki struktur przestrzennych oraz jej uwarunkowań. Wypracowanie umiejętności oceny 
przydatności i skuteczności ilościowych metod badawczych służących do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki 
przestrzennej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01, K_W05, K_W06 
K_U06, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_U06 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; a także umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11, S1_U13 

Przedmioty do 
wyboru 

90        90 6  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

 
5.4 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Polityka 
zagraniczna 
samorządu 
terytorialnego  

 30       30 3 PR B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wiedza o różnych działaniach organizacji terytorialnych funkcjonujących w obszarze polityki zagranicznej i sieci międzynarodowych – z 
uwzględnieniem regionów, dużych miast, gmin i powiatów. Procesy formalizowania i instytucjonalizowania relacji we współpracy różnych 
szczebli samorządów terytorialnych. Omówienie cech efektywnej polityki zagranicznej samorządów oraz mechanizmów nią rządzących.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K07, K_K08, 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W17  
S1_U15 
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Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Wypracowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni; a także umiejętności rozwiązywania i opisywania na piśmie zadań w zakresie gospodarki przestrzennej z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
ankietowych i statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U01 K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,  
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 
S1_U11 S1_U13  
 

Przedmioty do 
wyboru 

30        30 2  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie 
terytorialnym  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W05; S1_W09; S1_W11; S1_W14; S1_W16; 
S1_U01; S1_U05; S1_U09; S1_U12; 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: 1140 
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5. Semestr dla specjalności: URBANISTYKA I REWITALIZACJA 
5.1.  Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki 
badawcze w 
gospodarce 
przestrzennej  

 30       30 2 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. Dodatkowo 
omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01; S2_W04;  
S2_U01;  
S2_K02 

Rewitalizacja 15        15 1 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej i 
mikroskali czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju 
miast 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01; S2_W13;  
S2_U02; S2_U06 
S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Modele 
przestrzennego 
rozwoju miast 

 
30 
 

       30 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu -Modele przestrzennego rozwoju miast, student zna i rozumie modle rozwoju przestrzennego 
miast; potrafi wyjaśnić dlaczego istnieją różne formy i struktury wewnętrzne miast uwidocznione na modelach, oraz określić i wyjaśnić 
procesy i mechanizmy kształtującą współczesną formę miast; jest gotów do zrozumienia przyczyn powstawania zjawiska dzielnic nędzy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U08, S2_U09; 
S2_K02, S2_K06 

Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich i 
poprzemysłowyc
h 

 15       15 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rewitalizacji, wielowymiarowość tego procesu, zasady jego organizacji oraz 
podstawy prawne, potrafi dokonać analizy i oceny procesów rewitalizacji, jest gotów zidentyfikować obszary wymagające rewitalizacji 
oraz podać krytycznej analizie projekty wybranych rewitalizacji.  

Symbol efektów K_W02, K_W03, K_W06,  
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U03, K_U05, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W06,  
S2_U01, S2_U03, S2_U05, S2_U08,  
S2_K01, S2_K07 

Planowanie i 
polityka 
przestrzenna 

30        30 4 EP B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie istotę polityki przestrzennej i planowania przestrzennego, potrafi wyjaśnić wszechstronne uwarunkowania polityki 
przestrzennej, zna systemy planowania przestrzennego, koncepcje i instrumenty polityki przestrzennej, planowej urbanizacji oraz rewitalizacji 
wybranych krajów europejskich; jest gotów wykorzystania obowiązujących aktów prawnych w rozwiązywaniu problemów przestrzennych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08,  
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W08,  
S2_U01, S2_U04, S2_U06 
S2_K01 

Studia i analizy 
urbanistyczne 

      45  45 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student  posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania struktur przestrzennych i ich elementach w wymiarze lokalnym, zna i rozumie 
podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania, 
waloryzacji, prognozowania zjawisk przestrzennych. Potrafi opracować warianty rozwiązań odpowiadających na występujące problemy 
przestrzenne. Umie przedstawić uwarunkowania, problemy realizacji i oczekiwane efekty różnych zamierzeń służących dobru 
publicznemu – formie werbalnej, graficznej i multimedialnej.  

Symbol efektów K_W01, K_W02, 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, 
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U06, S2_U08, S2_U11, 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Planowanie 
przestrzenne 
wspomagane 
komputerem 

   30     30 3 Proj.  P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie specyfikę funkcjonowania programu ArcGis, oraz jego możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania 
przestrzennego. Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ArcGis do wykonywania różnych zadań z zakresu analizy urbanistycznej. Umie 
opracować rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonywać podstawowe analizy z nim związane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U08, 
K_K01, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, 
S2_U08, 
S2_K01, S2_K04, S2_K07 

Społeczne 
uwarunkowania 
rewitalizacji 

 30       30 3 E B - nauki socjologiczne, 
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student rozumie spontaniczne i planowo zachodzące procesy społeczne w mieście i potrafi wskazać ich wpływ na działania 
rewitalizacyjne, rozumie ich złożoność i procesy kształtowania tożsamości miejsca i pamięci zbiorowej lokalnej społeczności, oraz 
potrafi wskazać społeczne konsekwencje procesu rewitalizacji i metody ich badania. Potrafi wyodrębnić lokalne uwarunkowania 
społeczne, które trzeba zbadać przed podjęciem działań rewitalizacyjnych, wskazać metody badań i zaproponować metody 
partycypacji i konsultacji, zinterpretować społeczne cele planowej rewitalizacji. dostrzega konieczność współpracy z przedstawicielami 
innych dyscyplin, instytucji państwowych i organizacji społecznych w zakresie rewitalizacji.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W06, 
S2_U01, S2_U09, S2_U10, S2_U11, 
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K07 

Rekultywacja 
terenów 
zdegradowanych 

30        30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna rodzaje terenów zdegradowanych, ich potencjał i bariery. Umie zaproponować odpowiednią metodę rekultywacji w 
zależności od rodzaju degradacji danego terenu i przewidywanej funkcji jaką ma ten obszar pełnić w przyszłości. Potrafi samodzielnie 
dobrać odpowiednią  metodę rekultywacji terenu zdegradowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  
K_U01, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02, K_K07. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02,  S2_W13 
S2_U01, S2_U08, S2_U09, 
S2_K01, S2_K02, S2_K07 

Przedmioty do 
wyboru 

        60 4 E, proj. B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności 
oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych; jest gotów 
podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
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zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia 
adaptacji do 
zmian 
środowiska 

15   15     30 3 test B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych 
skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci 
prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania 
adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych 
szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie 
opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02; S2_W06;  
S2_U02; S2_U09 
S2_K01 

OGUN 30        30 2  B  
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Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
krajobrazu 

30        30 3 EU B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie historyczne przekształcenia układów przestrzennych założeń parkowych, znaczenie kształtowania zieleni w 
miastach. Potrafi wymienić najważniejsze obiekty architektury krajobrazu, określić relacje obiektów architektury krajobrazu z 
architekturą i strukturą miasta. Umie wykorzystywać proste proekologiczne  rozwiązania  w kształtowaniu zieleni w miastach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K _W05,  
K_U01, K_U03, K_U11 
S1_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W12, S2_W13 
S2_U01, S1_U03, S2_U11 
S2_K02 

Procesy rozwoju 
miast 

 30       30 3 T B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie proces ewolucji miast oraz ich historyczne umocowanie w dominującym paradygmacie rozwoju i dominującej 
ideologii oraz  ich wspólne cechy charakterystyczne dla miast zachodnich wynikające z uwarunkowań historycznych i różnic 
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kulturowych. Rozumie wpływ ekspansji kolonialnej na miasta pozaeuropejskie oraz zna współczesne wyzwania stojące przed 
miastami krajów wysokorozwiniętych oraz rozwijających się. Potrafi wyjaśnić wybrane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne 
charakterystyczne dla określonej epoki, funkcji lub idei, jest gotów do krytycznej analizy procesów rozwoju miast i ich powiązań z 
dominującymi ideami i wyzwaniami rozwojowymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U03, K_U07  
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W05 
S2_U01, S2_U03, S2_U07  
S2_K02 

Problemy 
mieszkaniowe 

30        30 3 E B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie różne perspektywy teoretyczne w badaniach nad mieszkalnictwem i wpływ systemu polityczno-
administracyjnego na politykę mieszkaniową. Potrafi dokonać krytycznej analizy raportów z badań i raportów ewaluacyjnych polityki 
mieszkaniowej, wyszukać wskaźniki oceny sytuacji mieszkaniowej, dokonać ich porównania i interpretacji, wskazać wady i zalety 
różnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej, jest gotów do interpretacji założeń stojących za wdrażaniem programów 
mieszkaniowych, ocenić skutki społeczne i przestrzenne wprowadzania konkretnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W11 
K_U01, K_U05, K_U07, K_U11 
K_K01,K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05, S2_W11 
S2_U01, S2_U05, S2_U07, S2_U11 
S2_K01,S2_K06, S2_K07 

Miejscowy plan 
rewitalizacji 

      45  45 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Student zna przepisy regulujące projektowanie miejscowego planu rewitalizacji, rozumie różnice pomiędzy miejscowym planem 
rewitalizacji a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potrafi sporządzić projekt miejscowego planu rewitalizacji, jest 
gotów do podjęcia pracy i odpowiedzialności w zespole oraz samokształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06,  
K_U02, K_U04, K_U08, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06,  
S2_U02, S2_U04, S2_U08, S2_U11, S2_U12 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K07 

Rewitalizacja a 
dziedzictwo 
kulturowe 

30        30 2 E B - nauki socjologiczne, 
-geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie w jaki sposób działania podejmowane w ramach rewitalizacji prowadzą do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Potrafi krytycznie analizować działania związane z rewitalizacją, mające określony wpływ na dziedzictwo kulturowe, jest gotów do 
przedstawienia odmiennych rozwiązań prowadzących do ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach działań procesu rewitalizacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06 
K_U01, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W05, S2_W06 
S2_U01, S2_U08, S2_U10 
S2_K01, S2_K02, S2_K06 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 6 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyką i rewitalizacją na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

Przedmioty do 
wyboru  

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności 
oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych; jest 
gotów podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Architektura 
krajobrazu projekt 

      30  30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie wpływ różnych czynników (społecznych, urbanistycznych, przyrodniczych, ect.) na formę nowego 
ukształtowania terenów zieleni w mieście. Potrafi przeanalizować uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe znajdujące się na 
terenie opracowania i wykonać koncepcje nowego zagospodarowania tereny z zakresu architektury krajobrazu, jest gotów do 
wykonania potrzebnych do wykonania projektu działań związanych z inwentaryzacją, analizą oraz rysunków koncepcyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U08, K_U12 
K_K01, K_K02, K_K04,  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U08, S2_U12 
S2_K01, S2_K02, S2_K04,  

Kształtowanie 
przestrzeni na 
obszarach 
wiejskich 

 30       30 4 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie sposoby wydzielania obszarów wiejskich według różnych kryteriów, specyfikę działalności gospodarczej, 
osadnictwa i problemów społecznych na obszarach wiejskich w wybranych regionach świata. Potrafi wskazać najważniejsze 



  

44 

 

wyzwania i problemy gospodarki przestrzennej wynikające ze specyfiki warunków klimatyczno – roślinnych, społecznych, 
gospodarczych. Potrafi także zaproponować praktyczne metody rozwiązywania tych problemów, jest gotów do rozumienia potrzeby 
ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03,  
K_U01, K_U05 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W12 
S2_U01, S2_U05 
S2_K06 

Modernizacja 
terenów 
śródmieść i 
osiedli 
mieszkaniowych. 

      45  45 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
 

Student zna i rozumie w jaki sposób dochodzi do degradacji tego typu  przestrzeni. Potrafi zidentyfikować  elementy wpływające na 
degradacje wybranych przestrzeni miejskich, jest gotów do sporządzania projektów rewitalizacji tego typu obszarów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W11 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U12 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W06, S2_W11 
S2_U02, S2_U04, S2_U05, S2_U08, S2_U12 
S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Rozwiązywanie 
konfliktów 
przestrzennych 

 30       30 4 E B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Student zna i rozumie w jaki sposób dochodzi do powstania konfliktów przestrzennych. Potrafi zidentyfikować potencjalne konflikty 
przestrzenne w strukturze miasta, dokumentach planistycznych i strategicznych gminy, jest gotów do przeanalizowania i opisania w 
sposób syntetyczny struktur danych konfliktów przestrzennych, z identyfikacją ich  przyczyn, stron konfliktu, poszczególnych 
stanowisk oraz zastosowanych form komunikacji i efektów, jakie one przyniosły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W08 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K04, S2_K05 

Renaturalizacja 
cieków wodnych 

30        30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie potrzebę modernizacji i renaturalizacji istniejących cieków wodnych. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia 
badawcze potrzebne przy pracach nad przekształceniami tego typu obiektów, jest gotów do uczestnictwa w pracach związanych z 
renaturalizacją lub też modernizacją istniejących cieków wodnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K01, S2_K04 

Biologiczne 
przywracanie 
terenów 
zdegradowanych 

 15       15 1 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Student zna i rozumie metody rekultywacji terenów zdegradowanych przyczyniających się do przywrócenia funkcji biologicznych 
danego terenu. Potrafi krytycznie wybierać odpowiednie metody rekultywacji terenu, w zależności od uwarunkować fizjograficznych 
danych obszarów, jest gotów do uczestnictwa w pracach związanych z przywracaniem potencjału biologicznego na terenach 
zdegradowanych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  
K_U01, K_U02, K_U06, K_U12 
K_K01, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W13 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U12 
S2_K01, S2_K04 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 6 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyka i rewitalizacja na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

Przedmioty do 
wyboru  

60        60 4  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i 
umiejętności oraz rozwoju osobistego. Potrafi wyjaśnić pozytywne i negatywne efekty działań w zakresie rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych; jest gotów podać ocenie analizowane działania w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji terenów 
zdegradowanych.  



  

47 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr KT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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egzamin 
magisterski 

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ideologiczne i 
systemowe 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią. 

 30       30 2 E B - nauki o polityce i 
administracji,  
- geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Student zna i rozumie różne postawy ideologiczne związane z zarządzaniem określonymi przestrzeniami. Potrafi krytycznie ocenić 
poszczególne idee, kształtowane na przełomie wieków związane z gospodarowaniem przestrzeni, jest gotów do wyrażania 
krytycznych opinii dotyczących idei związanych z gospodarką przestrzenną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U10 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W08,  
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U10 
S2_K02, S2_K06 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 4 z B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Student zna i rozumie czym jest własność intelektualna i prawo autorskie. Potrafi przygotować wypowiedz, referat dotyczący 
zagadnień związanych z urbanistyka i rewitalizacja na podstawie dostępnej literatury (polskiej i zagranicznej), jest gotów do napisania 
rozprawy naukowej dotyczącej wybranego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

Przedmioty do 
wyboru  

30        30 2  B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe   Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i planistycznych 
aspektów gospodarki przestrzennej oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03; K_W06 
K_U01, K_U04, K_U08,  
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W12; S2_W13;  
S2_U02; S2_U08;  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 
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5. Semestr dla specjalności: FORESIGHT TERYTORIALNY 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki 
badawcze w 
gospodarce 
przestrzennej 

 30       30 2 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. Dodatkowo 
omówione zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W11;  
K_U01; K_U05;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W04;  
S3_U02;  
S3_K03 

Rewitalizacja 15        15 1 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Rewitalizacja jako proces odnowy przestrzeni miejskiej w różnych skalach: od skali miasta, przez skalę dzielnic do skali lokalnej i 
mikroskali czyli sąsiedztw. W czasie wykładu przedstawione są kwestie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach na tle współczesnych procesów rozwoju miast 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U06; K_U08;  
K_K01;  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W05;  
S3_U02; S3_U03 
S3_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Metody badań 
foresightowych 
 

30   15   15  60 5 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć student zapozna się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
foresightu terytorialnego. Szerokie spektrum omawianych metod ma na celu uświadomienie uczestnikom zajęć, jakim instrumentarium 
mogą posługiwać się w przyszłości. Zajęcia stanowią wprowadzenie do innych zajęć koncentrujących się na szczególnych metodach 
stosowanych w ekonometrii, urbanistyce, czy planowaniu regionalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W06;  
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01; S3_W05; S3_W07 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02 

Planowanie 
zintegrowane I 

 30  30     60 6 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają charakter cyklu całorocznego. W pierwszej części zajęć studenci będą poznawali kluczowe zagadnienia i problemy 
związane z planowaniem zintegrowanym na bazie przykładów z prac nad wdrażaniem planowania zintegrowanego w Polsce. W tym 
kontekście omawiane będą również przykłady zagraniczne. W trakcie zajęć charakteryzowane będą trzy poziomy administracji wraz z ich 
dokumentami strategiczno-planistycznymi oraz rola tzw. poczwórnej helisy w realizacji działań zintegrowanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03;  
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W06 
S3_U01 
S3_K03 

Prowadzenie 
projektów 
foresightowych 

15   15   15  45 4 Test P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot poświęcony jest metodycznym podstawom prowadzenia projektów foresightowych, od sformułowania wizji do wdrożenia 
wniosków z foresightu. W miarę możliwości prowadzący będą praktykami zapraszanymi do prowadzenia poszczególnych jednostek 
dydaktycznych. Ważnym założeniem tego przedmiotu jest umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, 
konsultantami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i administracji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U04 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U03 
S3_K03 

Narzędzia pracy 
grupowej 

 30     15  45 4 Test B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi narzędziami pracy grupowej, zarówno od strony metod interakcyjnych „uotdoorowych”, 
jak i narzędziami informatycznymi. Efektem zajęć powinna być płynna znajomość i krytyczna ocena przydatności poszczególnych 
narzędzi do pracy w różnych warunkach. W ćwiczeniach podejmujących narzędzia służące budowaniu integracji zespołu studenci powinni 
już dokonywać wyboru ew. partnerów w tworzeniu własnego projektu foresightowego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02; S_K03 

Foresight - 
ujęcie 
biznesowe 

 30       30 3 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jest poświęcony znanym historiom badań foresightowych, które stanowią kanon tego nurtu badawczego. Ponadto studenci 
będą zaznajomieni z przykładami badań foresightowych prowadzonych w mikroprzedsiębiorstwach. Wiedza ta powinna pomóc studentom 
wdrażać własne projekty, być może w trakcie rozwoju własnej aktywności gospodarczej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02; S_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U04 
S3_K02; S3_K03 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

 30       30 2 T P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Poznanie różnych źródeł informacji, dokonanie ich krytycznej analizy i oceny. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyboru najlepszych 
metod i technik komunikacyjno-informacyjnych służących nawiązywaniu kontaktów i przekazywaniu informacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U09; K_U10; K_U11 
K_K04, K_K05; K_K06; K_K07;  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W06;  
S3_U04 
S3_K02; S3_K03 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy I 

      30  30 3 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W pierwszym semestrze przedmiotu, który będzie toczył się przez cały okres studiów, studenci zostaną zapoznani z koncepcją pracy 
projektowej. W ramach dyskusji i warsztatów wypracowane zostaną pomysły na projekty indywidualne, które będą realizowane w 
kolejnych semestrach. Ważnym elementem zajęć będzie praca grupowa, która przygotuje studentów do ew. decyzji o prowadzeniu 
projektu foresightowego w grupach 2-3 osobowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3U03 
S3_K02; S3_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia 
adaptacji do 
zmian 
środowiska 

15   15     30 3 T B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych 
oraz ich wpływ na systemy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W ramach ćwiczeń studenci prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą 
systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i 
strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami. Efektem 
końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U01; K_U05; K_U08;  
K_K01; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W05; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K03 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

Nie dotyczy 
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programu studiów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Planowanie 
zintegrowane II  

 30     15  45 5 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze przedmiotu studenci będą podejmowali różne zagadnienia życia społeczno-gospodarczego w kontekście 
transformacji w pożądanym kierunku. W szczególności konwersatorium i praca projektowa będą dotyczyć następujących zagadnień: 
sieci, gospodarka, środowisko, wiedza, warunki życia mieszkańców, administracja, odporność jednostki na szoki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W04; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; 
K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06; S3_W07 
S3_U01; S3_U02 
S3_K03 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
środowiskowe 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wzajemne oddziaływanie zmian środowiska przyrodniczego i zmian struktury przestrzennej działalności społeczno-gospodarczej. 
Dostosowanie analiz środowiskowych do aktualnych potrzeb gospodarczych. Adaptacja do zmian klimatycznych (zjawiska ekstremalne). 
Preferencje środowiskowe dla rozwoju nowych technologii (np. serwery komputerowe), rolnictwa i energetyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; 
K_U01; K_U02; 
K_K01 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04;  
S3_U02; S3_U03 
S3_K03 

Wielcy 
futurolodzy i 
nowe koncepcje 
przyszłości 

 30       30 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy 
przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje 
przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji 
o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W04;  
K_U01; K_U02; K_U04; K_U08; K_U09; K_U10 
K_K01; K_K02; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04; S3_W07 
S3U01; S3_U02; S3_U03; S3_U04 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny w 
praktyce 

       40 40 5 Test P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zaproponowane praktyki będą znacznie różniły się od innych, gdyż nie będą podzielone na poszczególne zajęcia, przedmioty czy bloki 
zajęciowe, ale będą jedną, długą, rozłożoną na kilka dni sesją kreatywną. Podczas jej trwania studenci rozdzielni na kilkuosobowe 
zespoły będą rywalizowali ze sobą uczestnicząc w intelektualnym wyścigu, podejmując na bieżąco decyzje i proponując rozwiązania dla 
wymyślonych przez siebie organizmów i struktur miejskich. Będą zmuszeni pod presją czasu odpowiadać na sukcesywnie spływające do 
nich informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji (dotyczącej ich koncepcji).  W ramach tego przedmiotu przewiduje się 
nagrodę specjalną dla zwycięskiego zespołu. Celem zajęć jest wypracowanie różnorodnych podejść do tych samych zagadnień pod 
okiem opiekuna naukowego. Pierwszy cykl zajęć odbędzie się w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie i będzie dotyczył 
foresightu gminy Brudzeń Duży, na terenie której jest położony MOG.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; K_W11 
K_U02; K_U06; K_U07; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03; S3_W04; S3_W05; S3_W06; S3_W08 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy II 

      30  30 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze studenci będą mieli za zadanie podjąć sformalizowaną współpracę (przy wsparciu UW i opiekuna naukowego) z 
organizacjami zewnętrznymi, dla których będą w najbliższym czasie realizowali projekt foresightowy. We współpracy z opiekunem 
naukowym projektu studenci będą przygotowywali harmonogram, dobór metod, a także dobór osób i ekspertów, których  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Pierwszy semestr seminarium będzie poświęcony omówieniu zagadnień wynikających z przemyśleń studentów dotyczących ich 
indywidualnych projektów foresightowych. Omówione będą również wymogi dotyczące prac magisterskich. Seminarium powinno 
zakończyć się napisaniem przez studenta eseju o tematyce jego przyszłej pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04;  
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W04 
S3_U02 
S3_K02; S3_K03 

Przedmioty do 
wyboru 
humanistyczne 

15        15 1  B  

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  
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Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Scenariusze 
rozwoju gmin i 
regionów 

 30     15  45 4 EP B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot poświęcony omawianiu realnych scenariuszy rozwoju polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw 
teoretycznych scenariuszy, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych oraz sposobów zastosowania scenariuszy tematycznych. 
Studenci powinni krytycznie, ale i kreatywnie podchodzić do proponowanych rozwiązań dla gmin i regionów oraz powinni umieć 
współuczestniczyć w budowaniu i przemodelowaniu scenariuszy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06;  
K_U01; K_U03; K_U05; K_U08; K_U02; K_U06; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W03; S3_W05; S3_W06 
S3_U01; S3_U02 
S3_K01; S3_K03 

Foresight 
terytorialny - 
doświadczenia 
światowe 

 30       30 2 Gra kreatywna B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach przedmiotu studenci otrzymują 30 – godzinne konwersatorium na temat doświadczeń światowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań europejskich) w obszarze foresightu terytorialnego. Omówione tu zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące 
integracji europejskiej, nowej polityki spójności, strategii Europa 2020, kolejnych programów ESPON. Przedmiot kończy gra kreatywna na 
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temat nowych możliwości rozwoju, gdzie na podstawie dostarczonych danych, modeli i procesów studenci konstruują różne scenariusze 
wydarzeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03;  
K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10 
K_K01; K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03; S3_W06 
S3_U01; S3_U02; S3_U04 
S3_K01 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
ekonometryczne 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach tego przedmiotu student uczy się rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz modelowania 
tych zjawisk. Zapoznaje się z podstawami dotyczącymi analizy szeregów czasowych, budowania indeksów złożonych oraz badania 
zależności pomiędzy zmiennymi, następnie poznaje podstawowe metody prognozowania i symulacji. W czasie zajęć projektowych 
nabywa umiejętności doboru odpowiedniej metody do postawionego problemu, tworzenia modeli prognostycznych, stawiania prognoz i 
ich weryfikacji oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników. Uczy się oceny jakości prognoz, zapoznaje z możliwościami 
wykorzystywania konkretnych modeli oraz poznaje ograniczenia ich stosowania 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06 
K_U02 , K_U04, K_U06 
K_K02, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W04 
S3_U02; S3_U03 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny - 
analizy i modele 
urbanistyczne 

 15  15     30 3 PR B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot składa się z trzech części – wykładu, ćwiczeń i projektu w równym  wymiarze po 15 godzin zajęciowych na każdą część.  W 
ramach przedmiotu studenci uczestniczą w otwartej dyskusji na temat miasta współczesnego – The Just City, Intercultural Urbanism, 
New Urbanism, Everyday Urbanism, and Post Urbanism – poznają współczesne koncepcje miejskie takie jak Collage City, Urban 
Villages,  Cosmopolis, według L.Sandercock. W ramach ćwiczeń – warsztatów studenci sami tworzą trójwymiarowe przestrzenne 
modele – makiety, które będą odpowiedzią na nowe wyzwania przyszłości (wyrażone przez nich w projekcie). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W06 
K_U03; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K05; K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W05 
S3_U01; S3_U02; S3_U03; S3_U04 
S3_K01; S3_K02 

Foresight 
terytorialny z 
wykorzystaniem 
GIS 

   30     30 3 Test B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają umożliwić studentom indywidualne lub zespołowe wykonywanie prac z 
zakresu pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania i wizualizacji informacji o terenie lub ocenę ich wyników, dla przedsięwzięć 
realizowanych w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją zadań z wykorzystaniem informacji przestrzennej 
(terytorialnej) lub planistycznych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Celem przedmiotu jest ukształtowanie zdolności stosowania w 
pracy metod foresight’u terytorialnego (lub szerzej rozwoju regionalnego) z wykorzystaniem oprogramowania systemów informacji 
przestrzennej (GIS/SIP, komercyjnego lub open source), łącząc wiedzę przyrodniczą, geograficzną, z zakresu gospodarki przestrzennej 
i nauk społecznych, wiedzę na temat metod geostatystyki oraz informatyki dla kształtowania przyszłości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W10; K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06; S3_W08 
S3_W01; S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06 
S3_K01; S3_K02; S3_K03 

Idee miast 
przyszłości 

 30       30 2 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 



  

63 

 

przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot jest skonstruowany jako 30 godzinne konwersatorium z elementami mikro-projektów realizowalnych na każdych zajęciach. 
Ocena jest średnią arytmetyczną punktów zdobytych za mikro-projekty. W ramach konwersatorium studenci zapoznają się z głównymi 
nurtami i ideami dotyczącymi  miast przyszłości (smart-city, green and eco-city, patchwork-city, no-city, moving city, escape-city, city as 
a laboratory, resilient city). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02 
K_U03; K_U04 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02 
S3_U01; S3_U03 
S3_K01; S3_K03 

Indywidualny 
projekt 
foresightowy III 

      30  30 4 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W trzecim semestrze przedmiotu prowadzone będą przede wszystkim indywidualne spotkania z opiekunami naukowymi projektów, 
których celem będzie wsparcie studentów w ich współpracy z organizacjami zewnętrznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3_U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W drugim semestrze seminarium zajęcia będą służyły: ostatecznej konceptualizacji pytań i hipotez badawczych, opracowaniu 
wszystkich dodatkowych (wychodzące poza projekt foresightowy) metod badawczych, przygotowaniu narzędzi badawczych oraz 
kształtowaniu uczestniczenia studentów w dyskusji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04;  
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01; S3_W02; S3_W04 
S3_U02 
S3_K02; S3_K03 

Przedmioty do 
wyboru 
humanistyczne 

60        60 4  B  

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

OGUN 30        30 2  B  

Treści 
programowe  

Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

         20 EU, E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Indywidualny 
projekt 
foresightowy IV 

      30  30 5 Proj. P geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ostatni semestr przedmiotu poświęcony jest współpracy indywidualnej z opiekunem projektu w celu przygotowania ostatecznej wersji 
projektu oraz jego prezentacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06; K_W11 
K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 
K_K06; K_K07; K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W05; S3_W08 
S3_U01; S3U03 
S3_K02; S3_K03 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 3 E B geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ostatni semestr seminarium poświęcony jest współpracy indywidualnej z promotorem w celu przygotowania ostatecznej wersji pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W05 
K_U02; K_U06; K_U07 
K_K06; K_K07; K_K08 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01; S_W02; S_W04 
S_U02 
S_K02; S_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1060 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna,  
- ekonomia i finanse 
- nauki o zarządzaniu i jakości,  
- nauki o polityce i administracji, 
- nauki socjologiczne 

 
 83% 
  2% 
  2% 
  5% 
  3% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne drugiego stopnia 
Kod ISCED 0319 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Specjalność S1 – 58,5 ECTS 
Specjalność S2 – 61,5 ECTS 
Specjalność S3 – 54,0 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS)  5 ECTS 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

Specjalność S1 – 96 ECTS 
Specjalność S2 – 99 ECTS 
Specjalność S3 – 97 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 
 



1 
 
  

Załącznik nr 52 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne • geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

64% 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

• ekonomia i finanse 9% 

• nauki o polityce i administracji 9% 

• nauki o zarządzaniu i jakości 9% 

• nauki socjologiczne 9% 

Razem: - 100% - 
 
  



2 
 
  

2. Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

nazwa kierunku studiów: Gospodarka Przestrzenna  
poziom kształcenia: studia II stopnia  
profil kształcenia: ogólnoakademicki  
obszar kształcenia: obszar nauk społecznych  

symbol efektów 
kształcenia dla 
programu 
kształcenia 

efekty kształcenia 

odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie: 

K_W01 
charakter gospodarki przestrzennej, jej miejsce w systemie nauk, rozumie 
paradygmat interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach gospodarki 
przestrzennej. Zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu 

P7S_WG 

K_W02 

funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, 
ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych )  w odniesieniu do wybranych 
elementów, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. 
Wiedza ta jest przydatna do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z 
zakresu gospodarki przestrzennej. 

P7S_WG  
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K_W03 

zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji 
międzynarodowych, państwowych, samorządowych i społecznych działających w 
obszarze gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym, regionalnym i 
krajowym.  Wykazuje znajomość zasad ewaluacji instytucji i procesów rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią   

P7S_WG  

K_W04 
w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada pogłębioną 
wiedzę w odniesieniu do przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach 
rozwojowych. 

 P7S_WG  

K_W05 rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w 
zagospodarowywaniu przestrzeni P7S_WG  

K_W06 

w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym 
techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów 
przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

P7S_WG  

K_W07 znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w 
gospodarce przestrzennej  P7S_WG  

K_W08 
system norm i reguł będących podstawą  formułowania zasad polityki 
przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji 
samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi 

P7S_WK  

K_W09 Koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego w odniesieniu do UE i 
obszarów metropolitalnych P7S_WK  

K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P7S_WK  

K_W11 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla gospodarki przestrzennej 

P7S_WK  
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Umiejętności: absolwent potrafi: 

K_U01 

prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz 
przebiegu procesów i zjawisk (przestrzennych,  ekonomicznych,  społecznych, 
przyrodniczych, politycznych) oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami w 
kontekście rozwoju i planowania przestrzennego. 

P7S_UW 

K_U02 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów oraz zjawisk 
zachodzących w przestrzeni, w szczególności do formułowania własnych opinii i 
pogłębionych teoretycznie ocen tych zjawisk a także rozwiązywać zadania w 
zakresie gospodarki przestrzennej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji 
komputerowych, badań ankietowych i statystycznych. 

P7S_UW 

K_U03 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych 
poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze   P7S_UW  

K_U04 

Sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami 
(prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów. Ma rozszerzoną umiejętność w tym 
zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym 

P7S_UK 

K_U05 ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania  
problemów z zakresu gospodarki przestrzennej   P7S_UK  

K_U06 
samodzielnie formułować i proponować metody i możliwe procedury rozwiązania 
problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz gospodarowania w 
przestrzeni 

P7S_UK  

K_U07 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystać umiejętności językowe aby 
zapoznać się z zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną 

P7_UK 
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K_U08 

identyfikować, prognozować i modelować  złożone zadania z zakresu gospodarki 
przestrzennej, w tym zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę 
pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z  zastosowaniem zaawansowanych 
metod i narzędzi 

P7S_UG 

K_U09 

pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, 
także w języku obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a 
także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma 
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań w różnych 
zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy 
poprzez proces samokształcenia 

P7S_UU 

K_U10 
przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, 
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub 
leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

P7S_UU 

K_U11 

w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne, 
prezentacje i wystąpienia w języku polskim. Posiada umiejętność naukowego 
opracowania wybranych zagadnień, prezentacji wyników własnych badań 
naukowych w języku obcym. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów: 

K_K01 
uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią 
i potrafi przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne  skutki 
swojej działalności. Ma świadomość  odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P7S_KK  

K_K02  samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując 
interdyscyplinarność podejść badawczych P7S_KK 
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K_K03 
uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego 
warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, 
potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KO 

K_K04 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc 
świadomym odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte zobowiązania P7S_KO 

K_K05 odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy 
indywidualnej, jak i zespołowej P7S_KO 

K_K06 prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych 
funkcji społecznych i zawodowych w gospodarce przestrzennej P7S_KR 

K_K07 
aby wypełnić świadomie swoją rolę społeczną, a zwłaszcza rozumie potrzebę 
formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały 
informacji i opinii dotyczących różnych aspektów gospodarki przestrzennej 

P7S_KR 

K_K08 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele 
strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów:  
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Nazwa specjalności: URBANISTYKA I REWITALIZACJA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
 

Ogólny charakter pojęć planowanie przestrzenne, urbanistyka i rewitalizacja, 
regionalistyka, ich miejsce w systemie nauk, interdyscyplinarność, zakres pojęciowy, 
metodykę oraz terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu. 

K_W01 
 

S1_W02 

Zasady i procesy funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych 
(społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych) na obszarach 
zurbanizowanych i wiejskich oraz różnice w przebiegu tych procesów zależne od 
uwarunkowań kulturowych, politycznych, gospodarczych, religijnych i 
środowiskowych.  

K_W02 

S1_W03 

Zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji 
państwowych, samorządowych i społecznych, działających w obszarze urbanistyki i 
rewitalizacji, przede wszystkim w skali lokalnej, ale także regionalnej i krajowej, a 
także zasady ewaluowania tych instytucji i ich działań; zasady ewaluacji przebiegu 
procesów rozwoju i gospodarowania przestrzenią w różnych skalach przestrzennych.  

K_W03 

S1_W04 
Rodzaje więzi i relacji społecznych (w wymiarze teoretycznym) oraz ich wpływ na 
zasady i kierunki gospodarowania przestrzenią na obszarach zurbanizowanych i 
wiejskich. 

K_W04 
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S1_W05 

Rolę człowieka jako twórcy kultury i związanej z tym odpowiedzialności w określaniu 
sposobów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią na obszarach 
zurbanizowanych i wiejskich (przy zachowaniu konieczności ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego oraz przywracania terenów zdegradowanych); 
uniwersalne znaczenie wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego. 

K_W05 

S1_W06 

Wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych 
zadań z zakresu urbanistyki, rewitalizacji, rekultywacji, w tym techniki pozyskiwania i 
przetwarzania danych, modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także 
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. 

K_W06 

S1_W07 Znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w 
gospodarce przestrzennej, urbanistyce i rewitalizacji. K_W07 

S1_W08 

System norm i reguł (prawnych, etycznych, politycznych, zawodowych, 
organizacyjnych i in.) Będących podstawą formułowania zasad polityki przestrzennej 
w stosunku do obszarów zurbanizowanych i układów ruralistycznych na wszystkich 
szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, 
współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi. 

K_W08 

S1_W09 
Koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego strukturami przestrzennymi i ich 
transformacją w obszarach zurbanizowanych i układach ruralistycznych w odniesieniu 
do UE i obszarów metropolitalnych.  

K_W09 

S1_W10 Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej.  K_W10 

S1_W11 
Zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu urbanistyki, rewitalizacji, rekultywacji, architektury krajobrazu i 
innych pokrewnych dziedzin. 

K_W011 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 

Prawidłowo pojmować, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny, skutki oraz 
przebieg procesów i zjawisk (przestrzennych,  ekonomicznych,  społecznych, 
przyrodniczych, politycznych) w kontekście problemów i potrzeb urbanistyki, 
rewitalizacji, rekultywacji, ochrony środowiska i krajobrazu miejskiego, a także ich 
wzajemnych relacji. 

K_U01 

S1_U02 

Opisać i przeanalizować procesy oraz zjawiska zachodzące w przestrzeni 
zurbanizowanej korzystając z wiedzy teoretycznej, formułować własne opinie i 
pogłębione ocen tych zjawisk, rozwiązywać zadania w zakresie urbanistyki i 
rewitalizacji z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi: analitycznych, 
eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań ankietowych, tworzyć 
dokumentacje i bazy danych z zakresu urbanistyki i rewitalizacji z wykorzystaniem 
wybranych narzędzi informatycznych.  

K_U02 

S1_U03 

Analizować sposób funkcjonowania określonych struktur przestrzennych 
(społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych i in.) Na obszarach 
zurbanizowanych, poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotez 
badawczych.   

K_U03 

S1_U04 

Posługiwać się normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, 
moralnymi, etycznymi) odnoszącymi się do terenów zurbanizowanych, w tym 
mieszkaniowych, przemysłowych, zdegradowanych, biologicznie czynnych i in. Oraz 
do więzi i relacji społecznych, w celu rozwiązywania konkretnych problemów i 
konfliktów przestrzennych. 

K_U04 

S1_U05 
Ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod badawczych, określających 
sposób gospodarowania w przestrzeni zurbanizowanej, służących do rozwiązywania  
różnorodnych problemów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji.   

K_U05 

S1_U06 
Formułować, proponować i stosować ilościowe i jakościowe metody (opisowe, 
statystyczne, case studies, fokusowe i in.) Oraz zróżnicowane procedury 
(sformalizowane i oryginalne) rozwiązania problemów w zakresie zgodnym z 
metodyką urbanistyki i rewitalizacji. 

K_U06 
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S1_U07 Wykorzystać umiejętności językowe potrzebne do zdobywania wiedzy w zakresie 
urbanistyki i rewitalizacji.  K_U07 

S1_U08 
Identyfikować, prognozować i modelować, przy pomocy wiedzy z zakresu nauk o 
ziemi, złożone procesy zachodzące w środowisku zurbanizowanym, zachowując 
interdyscyplinarność podejścia i wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne.   

K_U08 

S1_U09 

Pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, 
także w języku obcym, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i 
krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, wyciągać wnioski 
oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także wykorzystać zdobytą 
wiedzę do prowadzenia badań z zakresu urbanistyki i rewitalizacji i stymulacji procesu 
samokształcenia. 

K_U09 

S1_U10 Przygotować i przedstawić prezentacje ustne dotyczące różnorodnych zagadnień z 
zakresu urbanistyki i rewitalizacji lub pokrewnych dyscyplin naukowych. K_U10 

S1_U11 Przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i 
obcym dotyczące wybranych problemów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji. K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów  

S1_K01 

Uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu urbanistyki, rewitalizacji, 
rekultywacji, architektury krajobrazu i in. Przewidywać wielokierunkowe, społeczne, 
gospodarcze, środowiskowe i inne skutki swojej działalności i ponosić  
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

K_K01 

S1_K02 Uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, stosując 
wymaganą interdyscyplinarność podejść badawczych. K_K02 

S1_K03 
W sposób ciągły doskonalić warsztat pojęciowy z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, 
pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dbać o rozwój osobisty; inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób. 

K_K03 

S1_K04 Współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różne role i będąc świadomym 
odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte zobowiązania. K_K04 
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S1_K05 Odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej K_K05  

S1_K06 Identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji 
społecznych i zawodowych w zakresie urbanistyki i rewitalizacji. K_K06 

S1_K07 
Formułować i przekazywać społeczeństwu, w sposób prosty i zrozumiały, informacje, 
opinie dotyczące różnych aspektów urbanistyki i rewitalizacji oraz aktywnie 
uczestniczyć w konsultacjach społecznych; akceptować ideę partycypacji społecznej. 

K_K07 

S1_K08 Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne, prowadzić kontrolę i ewaluację zadań. K_K08 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Nazwa specjalności: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I REGIONALISTYKA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
 

Ogólny charakter gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, 
regionalistyki, rozwoju zrównoważonego, ich miejsce w systemie nauk, 
interdyscyplinarność oraz terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu. 

K_W01 
 



12 
 
  

S2_W02 

Funkcjonowanie i dynamikę różnych rodzajów struktur i systemów przestrzennych 
(społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych)  rozpatrywanych w 
wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i w skali globalnej oraz różnice w 
przebiegu tych procesów zależne od uwarunkowań kulturowych, politycznych, 
gospodarczych, religijnych i środowiskowych.  

K_W02 

S2_W03 

Teoretyczne zasady funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji 
państwowych, samorządowych, społecznych działających w obszarze gospodarki 
przestrzennej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska w wymiarze 
lokalnym, regionalnym i krajowym; zasady ewaluacji instytucji i monitorowania 
procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesów gospodarowania 
przestrzenią.  

K_W03 

S2_W04 
Teoretycznie rozpatrywane rodzaje więzi społecznych i ich wpływ na zasady i kierunki 
gospodarowania przestrzenią oraz procesy rozwoju regionu w wymiarze lokalnym, 
regionalnym i krajowym. 

K_W04 

S2_W05 

Rolę człowieka jako twórcy kultury i związanej z tym odpowiedzialności w określaniu 
sposobów, zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią w różnych skalach 
przestrzennych (przy zachowaniu konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz przywracania terenów zdegradowanych); uniwersalne znaczenie 
wartości zachowanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

K_W05 

S2_W06 

Wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych 
zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, 
regionalistyki, rozwoju zrównoważonego, ochrony środowiska i in. W tym techniki 
pozyskiwania i przetwarzania danych, modelowania struktur i procesów 
przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. 

K_W06 

S2_W07 Znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w  
gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym i regionalistyce. K_W07 
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S2_W08 

System norm i reguł (prawnych, etycznych, politycznych, zawodowych, 
organizacyjnych i in.) Będących podstawą formułowania zasad polityki przestrzennej 
w stosunku do obszarów zurbanizowanych, układów ruralistycznych, terenów 
gospodarki rolnej, leśnej, pastwiskowo-łąkowej i in. Na wszystkich szczeblach 
zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z 
regionami i instytucjami europejskimi. 

K_W08 

S2_W09 

Koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego strukturami przestrzennymi i ich 
transformacją w obszarach zurbanizowanych, układach ruralistycznych, terenach 
gospodarki rolnej, leśnej, pastwiskowo-łąkowej i in. W odniesieniu do UE i obszarów 
metropolitalnych.  

K_W09 

S2_W10 Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność i 
sposoby zarządzania zasobami własności intelektualnej.  K_W10 

S2_W11 
Zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju 
zrównoważonego, ochrony środowiska i innych dziedzin pokrewnych. 

K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 

Prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg 
procesów i zjawisk (przestrzennych,  ekonomicznych,  społecznych, przyrodniczych, 
politycznych) oraz identyfikować relacje jakie zachodzą między nimi; wykorzystywać 
tę wiedzę do rozwiązywania zadań i planowania rozwoju (także rozwoju 
zrównoważonego) jednostek terytorialnych i planowania przestrzennego w skali 
lokalnej, regionalnej i krajowej. 

K_U01 

S2_U02 

Opisać i przeanalizować procesy oraz zjawiska zachodzące w przestrzeni w różnych 
skalach przestrzennych, korzystając z wiedzy teoretycznej, formułować własne opinie i 
pogłębione ocen tych zjawisk, rozwiązywać zadania w zakresie planowania 
przestrzennego i regionalistyki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi: 
analitycznych, eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań 
kwestionariuszowych, badań i pomiarów terenowych i in., tworzyć dokumentacje i bazy 
danych przestrzennych z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych. 

K_U02 
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S2_U03 
Prowadzić krytyczną analizę funkcjonowania określonych struktur przestrzennych 
(społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych i in.), poprzez 
samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotez badawczych.   

K_U03 

S2_U04 

Posługiwać się normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, 
moralnymi, etycznymi) odnoszącymi się do więzi społecznych i relacji człowiek-
środowisko, w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu regionalistyki i 
planowania przestrzennego, w tym konfliktów funkcjonalno-przestrzennych. 

K_U04 

S2_U05 
Ocenić przydatność i skuteczność istniejących teorii badawczych oraz metod 
określających sposób gospodarowania w przestrzeni i służących do rozwiązywania  
problemów z zakresu, planowania przestrzennego i regionalistyki.   

K_U05 

S2_U06 

Formułować, proponować i dobierać ilościowe i jakościowe metody (opisowe, 
statystyczne, case studies, fokusowe i in.) Oraz zróżnicowane, sformalizowane i 
oryginalne  procedury rozwiązania problemów w zakresie zgodnym z metodyką 
planowania przestrzennego i regionalistyki. 

K_U06 

S2_U07 Wykorzystać umiejętności językowe potrzebne do zdobywania wiedzy w zakresie 
planowania przestrzennego i regionalistyki. K_U07 

S2_U08 

Identyfikować, prognozować i modelować, przy pomocy wiedzy z zakresu nauk o 
ziemi, złożone procesy zachodzące w środowisku naturalnym i 
zantropogenizowanym, zachowując interdyscyplinarność podejścia i wykorzystując 
odpowiednie narzędzia informatyczne.   

K_U08 

S2_U09 

Pozyskiwać, krytycznie dobierać, weryfikować i selekcjonować dane, z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności, wyciągać 
wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie; zdobytą wiedzę 
wykorzystać do prowadzenia i planowania badań z zakresu planowania 
przestrzennego i regionalistyki oraz stymulacji procesu samokształcenia. 

K_U09 

S2_U10 Przygotować i przedstawić prezentacje ustne dotyczące zagadnień z zakresu 
planowania przestrzennego i regionalistyki lub pokrewnych dyscyplin naukowych. K_U10 
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S2_U11 
Przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i 
obcym dotyczące wybranych problemów z zakresu planowania przestrzennego i 
regionalistyki. 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
Uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu planowania przestrzennego, 
regionalistyki, rozwoju zrównoważonego, ochrony środowiska i krajobrazu itp., 
przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej 
działalności i ponosić  odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

K_K01 

S2_K02 Uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu planowania przestrzennego i 
regionalistyki, stosując wymaganą interdyscyplinarność podejść badawczych. K_K02 

S2_K03 Doskonalić własny warsztat pojęciowy, pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz rozwój 
osobisty, inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. K_K03 

S2_K04 Współdziałać i pracować w grupie, będąc świadomym odpowiedzialności za własne 
decyzje i podjęte zobowiązania. K_K04 

S2_K05 Odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej,  K_K05 

S2_K06 Identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji 
społecznych i zawodowych w zakresie planowania przestrzennego i regionalistyki. K_K06 

S2_K07 
Formułować i przekazywać społeczeństwu, w sposób prosty i zrozumiały, informacje i 
opinie dotyczące różnych aspektów planowania przestrzennego i regionalistyki; 
akceptować potrzebę tych działań i zasad partycypacji społecznej. 

K_K07 

S2_K08 Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne, prowadzić kontrolę i ewaluację zadań. K_K08 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku: NIE DOTYCZY 
5. Semestr dla specjalności:  
URBANISTYKA I REWITALIZACJA 

 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Planowanie i 
polityka 
przestrzenna 

15             15 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści programowe  
W trakcie zajęć przedstawiane są różnorodne uwarunkowania polityki przestrzennej i zasady planowania 
przestrzennego, systemy planowania przestrzennego i zintegrowanej polityki przestrzennej, koncepcje i instrumenty 
polityki przestrzennej w Polsce i wybranych krajach europejskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_ W08 
K_U01, K_ U04, K_ U06 
K_K02, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_ W08 
S1_U01, S1_ U04, S1_ U06 
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specjalności S1_K02, S1_K03 
Planowanie 
przestrzenne 
wspomagane 
komputerem 

      15       15 4 Proj P 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Podczas zajęć prezentowana jest specyfika funkcjonowania oprogramowania GIS oraz aplikacji do projektowania 
2D/3D, a także ich możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego. W czasie 
ćwiczeń studenci wykonują indywidualne projekty szkoleniowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W06 
S1_U02, S1_U08 
S1_K01, S1_K04, S1_K05 

Rewitalizacja w 
gospodarce 
przestrzennej 

15             15 3 T B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
W trakcie zajęć przedstawiane jest znaczenie oraz interdyscyplinarność rewitalizacji, podstawowe pojęcia z tego 
zakresu, a także miejsce i znaczenie rewitalizacji w gospodarce przestrzennej; omawiany jest także charakter działań, 
jakie prowadzone są w zakresie przedmiotu, w tym zakres koniecznej rewitalizacji i jej podstawy prawne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U03, S1_U04, S1_U05 
S1_K02, S1_K06 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Modele 
przestrzennego 
rozwoju miast 

15             15 3 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści programowe  
Podczas zajęć prezentowane są modele rozwoju przestrzennego miast uwidaczniające różne formy i struktury 
wewnętrzne, a także wyjaśniane procesy i mechanizmy kształtującą współczesną formę miast i przyczyny 
niekorzystnych zjawisk w procesach rozwojowych miast.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U08 
K_K02, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W09 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U08 
S1_K02, S1_K07 

Procesy rozwoju 
miast   15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

W trakcie zajęć omawiane są proces ewolucji miast, ich historyczne umocowanie w dominującym paradygmacie 
rozwoju i dominującej ideologii oraz  wspólne cechy  miast zachodnich wynikające z uwarunkowań historycznych i 
różnic kulturowych; prezentowany jest także wpływ ekspansji kolonialnej na miasta pozaeuropejskie, a także 
współczesne wyzwania stojące przed miastami krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U07 
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04 
S1_U01, S1_U03, S1_U07 
S1_K02 
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Rekultywacja 
terenów  
zdegradowanych 

15             15 2 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna,  nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści programowe  
W trakcie zajęć prezentowane są główne uwarunkowania procesów degradacji środowiska, rodzaje terenów 
zdegradowanych, ich potencjał i bariery zagospodarowania oraz metody rekultywacji, stosowane w zależności od 
rodzaju degradacji danego terenu i przewidywanej funkcji jaką ma ten obszar pełnić w przyszłości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_W011 
K_U01, K_U04, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W09, S1_W011 
S1_U01, S1_U04, S1_U08, S1_U09 
S1_K01, S1_K02, S1_K05, S1_K07 

Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich i 
poprzemysłowych 

15     15       30 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści programowe  

W trakcie zajęć omawiane jest znaczenie procesów rewitalizacji miast i obszarów poprzemysłowych, 
wielowymiarowość tego procesu, zasady jego organizacji oraz podstawy prawne; studenci dokonują analizy i oceny 
procesów rewitalizacji, określają zakres koniecznych działań, identyfikują obszary wymagające rewitalizacji oraz 
poddają krytycznej analizie wybrane projekty rewitalizacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W09 
K_U01, K_U03, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W09 
S1_U01, S1_U03, S1_U05, S1_U08 
S1_K01, S1_K05, S1_K06 
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Społeczne 
uwarunkowania 
rewitalizacji 

  15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia procesów społecznych zachodzących w mieście i ich wpływ na zakres i 
ukierunkowanie działań  rewitalizacyjnych; akcentowana jest złożoność procesów kształtowania tożsamości miejsca i 
pamięci zbiorowej lokalnej społeczności, wyodrębniane lokalne uwarunkowania społeczne rewitalizacji, omawiane 
problemy partycypacji i konsultacji społecznych oraz interpretacji społecznych celów planowej rewitalizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W11 
K_U01, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W11 
S1_U01, S1_U09, S1_U10, S1_U11 
S1_K01, S1_K04, S1_K06, S1_K07 

Studia i analizy 
urbanistyczne       30       30 4 Proj P 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są zasady funkcjonowania struktur przestrzennych i ich elementów w wymiarze 
lokalnym oraz podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta, a także zasady i techniki przygotowania 
projektu i prezentacji; studenci wykorzystują podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania, waloryzacji, 
prognozowania zjawisk przestrzennych w środowisku miasta, opracować warianty rozwiązań adekwatne do 
występujących problemów przestrzennych, a także przedstawić uwarunkowania, problemy realizacji i oczekiwane 
efekty różnych zamierzeń służących dobru publicznemu.  W czasie ćwiczeń studenci wykonują indywidualne projekty 
szkoleniowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

S1_W01, S1_W02, S1_W09 
S1_U01, S1_U02, S1_U06, S1_U08, S1_U10 
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specjalności S1_K01, S1_K04, S1_K05, S1_K07 

Współczesne 
zagadnienia 
mieszkalnictwa 

15             15 2 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowane są różne perspektywy teoretyczne w badaniach nad mieszkalnictwem i wpływ systemu 
polityczno-administracyjnego na politykę mieszkaniową,  wady i zalety różnych rozwiązań w polityce mieszkaniowej, 
zasady wdrażania programów mieszkaniowych oraz raporty  z badań i raporty ewaluacyjne z zakresu polityki 
mieszkaniowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07 
K_K01, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W08 
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07 
S1_K01, S1_K06, S1_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
krajobrazu 15             15 3 EU/ EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 



22 
 
  

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowana jest geneza i historyczne przekształcenia układów przestrzennych założeń parkowych, 
funkcje i znaczenie zieleni miejskiej, zasady jej kształtowania oraz najważniejsze obiekty architektury krajobrazu; 
uwaga zwrócona jest na określanie związków  architektury i struktury miasta, wykorzystanie prostych proekologicznych  
rozwiązań  w kształtowaniu zieleni; przedmiot daje teoretyczne podstawy realizacji projektów z zakresu architektury 
krajobrazu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W010, K_W011 
K_U01, K_U03, K_U11 
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W010, S1_W011 
S1_U01, S1_U03, S1_U11 
S1_K02 

Miejscowy plan 
rewitalizacji       30       30 3 E P 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna,  

Treści programowe  

W trakcie zajęć omawiane są przepisy regulujące projektowanie miejscowego planu rewitalizacji, różnice pomiędzy 
miejscowym planem rewitalizacji, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  metody i techniki 
wykonywania planu; studenci krytycznie analizują istniejące plany, samodzielnie sporządzają projekt miejscowego 
planu rewitalizacji wykorzystując adekwatne metody i techniki i zachowując formalne wymogi realizacji planu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U02, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W06, S1_W10 
S1_U02, S1_U04, S1_U08, S1_U11 
S1_K01, S1_K04, S1_K05, S1_K06, S1_K07 

Rewitalizacja a 
dziedzictwo 
kulturowe i 
przyrodnicze 

30             30 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna,  nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe  

Podczas zajęć są omawiane działania podejmowane w ramach rewitalizacji, które prowadzą do ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego; prowadzona jest krytyczna analiza działań związanych z rewitalizacją, mających 
określony wpływ na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz prezentowane alternatywne rozwiązania prowadzące do 
ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w ramach działań rewitalizacyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05 
K_U01, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05 
S1_U01, S1_U08, S1_U10 
S1_K01, S1_K02, S1_K06 

Środowiskowe 
uwarunkowania 
rozwoju miast 

15     15       30 4 T/ Proj B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane jest funkcjonowanie struktur przyrodniczych na terenie miasta, składowe elementy 
środowiska  i ich relacje ze sferą społeczną i gospodarczą; wyjaśniany jest wpływ procesów przyrodniczych na 
kształtowanie struktury miast, charakter potencjałów zasobowych i użytkowych środowiska miejskiego oraz optymalne 
sposoby ich wykorzystania, zgodne z obowiązującymi normami i regułami. W czasie ćwiczeń studenci wykonują 
indywidualne projekty szkoleniowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 
K_U01, K_U08, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W08 
S1_U01, S1_U08, S1_U09, S1_U10 
S1_K01, S1_K02, S1_K06 

Przedmioty  do 
wyboru 75             75 10 

 
B   

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie I     15         15 4 PS/Prez B   

Treści programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na 
temat procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe 
procedury rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W06, S1_W10 
S1_U05, S1_U09, S1_U10, S1_U11 
S1_K02, S1_K03, S1_K05 

OGUN 15             15 2 
 

B   
Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Konflikty 
funkcjonalno-
przestrzenne i ich 
rozwiązywanie 

  15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowane są uwarunkowania konfliktów funkcjonalno-przestrzennych na obszarach 
zurbanizowanych, metody identyfikacji potencjalnych konfliktów funkcjonalno-przestrzennych w dokumentach 
planistycznych i strategicznych regionu, struktura konfliktów funkcjonalno-przestrzennych, z identyfikacją ich  przyczyn, 
stron konfliktu, poszczególnych stanowisk oraz zastosowanych form komunikacji i efektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U04 
K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05 
S1_U01, S1_U02, S1_U04 
S1_K06, S1_K08  
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Kształtowanie 
przestrzeni na 
obszarach 
wiejskich 

15 

  

          15 2 EP B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia wydzielania obszarów wiejskich według różnych kryteriów, specyfiki 
działalności gospodarczej, osadnictwa i problemów społecznych na obszarach wiejskich w wybranych regionach 
świata oraz najważniejsze wyzwania i problemy gospodarki przestrzennej wynikające ze specyfiki warunków 
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04 
K_U01, K_U05 
K_K02, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U05 
S1_K02, S1_K06, S1_K07           

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

  30           30 3 T  P   

Treści programowe  
W trakcie zajęć przedstawiane są różne źródła informacji; studenci dokonują ich krytycznej analizy i oceny, a także 
zdobywają umiejętności prawidłowego wyboru najlepszych metod i technik komunikacyjno-informacyjnych, służących 
nawiązywaniu kontaktów i przekazywaniu informacji. Przedmiot prowadzony w e-learningu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
krajobrazu projekt       

   
30    30 3 Proj P 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowany jest wpływ różnych czynników (społecznych, urbanistycznych, przyrodniczych i in.) na 
formę nowego ukształtowania terenów zieleni w mieście oraz różnorodne metody i techniki służące sporządzeniu 
projektu; studenci podczas sporządzania projektu analizują uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe na terenie 
opracowania i opracowują koncepcję nowego zagospodarowania terenu z zakresu architektury krajobrazu, 
uwzględniając przyrodnicze i społeczne funkcje zieleni miejskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K04, K_K05            

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W06, S1_W10 
S1_U01, S1_U02, S1_U08, S1_U09 
S1_K01, S1_K04, S1_K05 

Modernizacja 
terenów 
śródmieść i 
osiedli 
mieszkaniowych 

      15       15 3 Proj p 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia degradacji terenów śródmieść i osiedli mieszkaniowych oraz 
wynikających z tego konsekwencji dla struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta; omawiane są także metody 
przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, identyfikowane czynniki wpływające na degradację wybranych przestrzeni 
miejskich i planowane działania zapobiegawcze i rewitalizacyjne. W czasie ćwiczeń studenci sporządzają projekty 
rewitalizacji terenów śródmiejskich i osiedli mieszkaniowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W06, S1_W10 
S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U10 
S1_K01, S1_K04, S1_K05, S1_K07 

Usługi 
ekosystemowe w 
miastach 

15     

  

10 5   30 3 EP/ Proj B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są zasady oceny i wyceny usług ekosystemowych, podstawy prawne, korzyści, jakie 
płyną z nich dla zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska i jakości życia w mieście oraz wpływ 
procesów przyrodniczych na rozwój przestrzenny i zagospodarowanie; omawiane są także zasady doboru wskaźników 
usług ekosystemowych, oceny jakościowe i  ilościowe poziomu usług ekosystemowych oraz stosowane wyniki 
przeprowadzonych ocen i wycen w planowaniu przestrzennym. Przedmiot częściowo realizowany w formie warsztatów 
zakończonych przygotowaniem projektu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W10 
K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U10  
K_K01, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W06, S1_W07, S1_W10 
S1_U01, S1_U03, S1_U05, S1_U08, S1_U10  
S1_K01, S1_K05, S1_K06, S1_K07 

Przedmioty  do 
wyboru 60             60 8 

 
B   

Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie II     15         15 4 PS/Prez B   

Treści programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na 
temat procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe 
procedury rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W06, S1_W10 
S1_U05, S1_U09, S1_U10, S1_U11 
S1_K02, S1_K03, S1_K05 

OGUN 15             15 2   B   

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Ideologiczne i 
systemowe 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią 

  15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  W trakcie zajęć przedstawiane są różne postawy ideologiczne związane z zarządzaniem określonymi przestrzeniami 
oraz idee, kształtowane na przełomie wieków, związane z zagospodarowaniem przestrzeni.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U10 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_W05 
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U10 
S1_K02, S1_K06 

Przedmioty  do 
wyboru 15             15 2 

 
B   
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Treści programowe  Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie III     15         15 4 PR/ Prez B   

Treści programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na 
temat procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe 
procedury rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W06, S1_W10 
S1_U05, S1_U09, S1_U10, S1_U11 
S1_K02, S1_K03, S1_K05 

OGUN 15             15 2   B   
Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

                20 EU B   

Treści programowe  Realizowane w ramach seminarium licencjackiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Nie dotyczy 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 675 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
W – wykład 
K – konwersatorium 
S – seminarium 
Ć – ćwiczenia 
L –  laboratorium 
Wr – warsztaty 
Proj – projekt 
Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
EU – egzamin ustny 
EP – egzamin pisemny 
T – test 
E – esej 
Proj – projekt 
PR – praca roczna 
Inne (należy podać jakie): 
PS – praca semestralna 
Prez – prezentacja multimedialna 
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5. Semestr dla specjalności:  
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I REGIONALISTYKA 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Planowanie i 
polityka 
przestrzenna 

15             15 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są różnorodne uwarunkowania polityki przestrzennej i zasady planowania 
przestrzennego, systemy planowania przestrzennego i zintegrowanej polityki przestrzennej, koncepcje i instrumenty 
polityki przestrzennej w Polsce i wybranych krajach europejskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_ W08 
K_U01, K_ U04, K_ U06 
K_K02, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_ W08 
S2_U01, S2_ U04, S2_ U06 
S2_K02, S2_K03 

Planowanie 
przestrzenne 
wspomagane 
komputerem 

      15       15 4 Proj P 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 



34 
 
  

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowana jest specyfika funkcjonowania oprogramowania GIS oraz aplikacji do projektowania 2D/3D, 
a także ich możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06 
S2_U02, S2_U08 
S2_K01, S2_K04, S2_K05 

Rewitalizacja w 
gospodarce 
przestrzennej 

15             15 3 T B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane jest znaczenie oraz interdyscyplinarność rewitalizacji, podstawowe pojęcia z tego 
zakresu, a także miejsce i znaczenie rewitalizacji w gospodarce przestrzennej; omawiany jest także charakter działań, 
jakie prowadzone są w zakresie przedmiotu, w tym zakres koniecznej rewitalizacji i jej podstawy prawne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04 
S2_U01, S2_U03, S2_U04, S2_U05 
S2_K02, S2_K06 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Ekonomiczne 
podstawy 
gospodarki 
przestrzennej 

15     15       30 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są podstawowe teorie ekonomiczne związane z planowaniem przestrzennym, zależności 
między uwarunkowaniami ekonomicznymi a tempem rozwoju regionu, zasady ewaluacji działalności organizacji 
biorących udział w gospodarowaniu przestrzenią i w rozwoju społeczno-gospodarczym w różnych wymiarach 
terytorialnych; omawiane są również  sposoby rozwiązywania podstawowych problemów w procesie planowania z 
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, reguły finansowego zarządzania różnymi rodzajami organizacji działającymi 
w obszarze gospodarki przestrzennej oraz przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących rozwiązywaniu  
problemów z zakresu gospodarki przestrzennej w odniesieniu do zarządzania finansami.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W06, K_W07 
K_U01, K_U04, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03, S2_W06, S2_W07 
S2_U01, S2_U04, S2_U09, S2_U10 
S2_K01, S2_K06 

Polityka 
regionalna i 
planowanie 
strategiczne 

15     15       30 3 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości, 
nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowana jest treść najważniejszych dokumentów strategicznych i zasady polityki regionalnej,  
procesy rozwoju regionalnego w kontekście współczesnych teorii,  mechanizmy, zasady i instrumenty prowadzenia 
polityki regionalnej,  zasady działania  norm i reguł, będących podstawą  formułowania zasad polityki regionalnej i 
planowania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania;  analizowane są procesy rozwoju społeczno-
gospodarczego zachodzące w regionach oraz  narzędzia kształtujące politykę regionalną i planowanie strategiczne, 
pozwalające identyfikować najważniejsze strategiczne cele rozwoju,  metody wykorzystywane przy planowaniu 
strategicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W06, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U05, K_U09 
K_K01 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03, S2_W06, S2_W08 
S2_U01, S2_U03, S2_U05, S2_U09 
S2_K01 

Rozwój 
regionalny w 
dobie 
globalizacji 

15     15       30 4 T B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 
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Treści 
programowe  

Podczas zajęć omawiane są najważniejsze mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego, wykorzystywane do jego oceny 
na poziomie regionalnym, czynniki i bariery (ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze) wpływające na rozwój regionalny, 
mierniki innowacyjności i konkurencyjności regionów w Polsce i na świecie oraz korzyści i zagrożenia dla rozwoju 
regionalnego wynikające z procesów globalizacji; podawane są także przykłady pozytywnych rozwiązań na poziomie 
regionalnym, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W04 
K_U01, K_U03, K_05, K_U06 
K_K02, K_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02,S2_W04 
S2_U01, S2_U03, S2_05, S2_U06 
S2_K02, S2_K04 

Samorząd 
terytorialny i 
gospodarka 
przestrzenna  w 
teorii i praktyce 

15             15 4 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są współcześnie promowane normy i zasady funkcjonowania organizacji terytorialnych w 
zakresie ładu przestrzennego,  polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego; istotną częścią zajęć jest 
omówienie roli, jaką odgrywają samorządy terytorialne w funkcjonowaniu współczesnych państw,  analizy polityki 
lokalnej oraz identyfikacja przyczyn procesów rozwojowych i przekształceń struktur przestrzennych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U04 
K_K02, K_K03 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W04, S2_W08 
S2_U01, S2_U03, S2_U04 
S2_K02, S2_K03 

GIS w 
planowaniu 
przestrzennym 

      15   15   30 4 Proj P 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 
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Treści 
programowe  

W trakcie zajęć prezentowana jest infrastruktura danych przestrzennych, specyfika funkcjonowania oprogramowania GIS 
– ArcGis, QuantumGis i in. oraz  możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego; 
studenci nabywaja umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi oprogramowania GIS – ArcGis, QuantumGis i in. 
do wykonywania różnych zadań z zakresu analiz i projektów planistycznych, oraz prowadzenia analiz przestrzennych, 
interpretacji ich wyników oraz wizualizacji danych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06 
K_U02, K_U6, K_U08 
K_K01, K_K04  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06 
S2_U02, S2_U6, S2_U08 
S2_K01, S2_K04  

  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Governance I    15           15 2 z B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 
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Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są różne rodzaje instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej, 
zasady ewaluacji działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych 
wymiarach terytorialnych; omawiane są także systemy normatywne, normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, 
moralne, etyczne) służące rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W11 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U09  
K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W08, S2_W09, S2_W11 
S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U09  
S2_K05, S2_K06 

Jakościowe i 
ilościowe 
metody  badań 

      15       15 2 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są założenia i warianty realizacji badań ilościowych i jakościowych, podstawowe pojęcia 
metody i procedury związane z prowadzeniem badań, koncepcje badawcze wykorzystujące badania ilościowe i 
jakościowe,  podstawowe metody i ich związki z celami i założeniami badań, przykłady stosowania wybranych 
schematów analitycznych w praktyce oraz oceny przydatności i skuteczności ilościowych i jakościowych metod 
badawczych służących do rozwiązywania  problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i 
regionalistyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W09, K_W10  
K_U02, K_U06, K_U08, K_U11 
K_K04, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W06, S2_W09, S2_W10  
S2_U02, S2_U06, S2_U08, S2_U11 
S2_K04, S2_K05 

Marketing i 
zarządzanie 
strategiczne w 
samorządzie 
terytorialnym 

15     15       30 4 EP B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 
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Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są podstawowe pojęcia związane z marketingiem terytorialnym, siłami konkurencyjności, 
zarządzaniem strategicznym, rozwojem regionalnym, systemem norm i reguł, będących podstawą  formułowania zasad 
marketingu terytorialnego i zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania; omawiane są także 
zasady kontroli i ewaluacji zadań marketingu terytorialnego, rola i pozycja strategii marketingowej w strukturze 
zarządzania strategicznego jednostką terytorialną, orientacja marketingowa jednostki terytorialnej, zasady wyznaczania 
celów strategicznych i operacyjnych, zadań składających się na marketing terytorialny oraz zasady projektowania 
podstawowych elementów strategii marketingowej jednostki terytorialnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

S2_W02, S2_W03, S2_W06, S2_W011 
S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U09 
S2_K01, S2_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W06, S2_W011 
S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U09 
S2_K01, S2_K07 

Region 
społeczno-
ekonomiczny i 
planowanie 
regionalne 

15             15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć przedstawiane są koncepcje regionu społeczno-gospodarczego, wybrane problemy i zastosowania teorii 
regionu społeczno-ekonomicznego, metody delimitacji regionów i kryteria warunkujące ich rozwój, a także problemy roli 
regionu społeczno-gospodarczego, w tym administracyjnego, we współczesnym państwie europejskim oraz we 
współczesnej gospodarce światowej; w programie zajęć znajdują się również zasady prowadzenia polityki regionalnej, 
zagadnienia miejsca samorządu wojewódzkiego w polskiej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, podziału 
administracyjnego oraz regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych państw Unii 
Europejskiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U05 
K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W08 
S2_U01, S2_U03, S2_U05 
S2_K02 



40 
 
  

Strategie 
rozwoju 
regionalnego i 
lokalnego 

15     15       30 4 EP B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć przedstawiane są podstawowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym przyczyny 
przestrzennego zróżnicowania regionów o szczególnych uwarunkowaniach, predysponujących do rozwoju wskazanych 
gałęzi gospodarki, sposoby tworzenia strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i jej elementy oraz zależności między 
uwarunkowaniami przyrodniczymi i społecznymi, a tempem rozwoju regionalnego i lokalnego; analizowane są także 
podstawowe problemy w procesie planowania strategicznego,  cele dokumentów strategicznych i  strategiczne cele 
rozwoju dla poszczególnych regionów,  mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazywać bariery rozwoju oraz  
potencjalne i optymalne kierunki rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W3, K_W04 
K_U01, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W3, S2_W04 
S2_U01, S2_U04, S2_U08, S2_U09, S2_U10 
S2_K01, S2_K04, S2_K07 

Przedmioty  do 
wyboru 75             75 10  B   

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie I     15         15 4 PS/Prez B   
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Treści 
programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat 
procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe procedury 
rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

OGUN 15             15 2  B   
Treści 
programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

 Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B   

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Konflikty 
funkcjonalno-
przestrzenne i 
ich 
rozwiązywanie 

  15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są uwarunkowania konfliktów funkcjonalno-przestrzennych na obszarach 
zurbanizowanych, metody identyfikacji potencjalnych konfliktów funkcjonalno-przestrzennych w dokumentach 
planistycznych i strategicznych regionu, struktura konfliktów funkcjonalno-przestrzennych, z identyfikacją ich  przyczyn, 
stron konfliktu, poszczególnych stanowisk oraz zastosowanych form komunikacji i efektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U04 
K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U02, S2_U04 
S2_K06, S2_K07 

Kształtowanie 
przestrzeni na 
obszarach 
wiejskich 

15 

  

          15 2 EP B 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są zagadnienia wydzielania obszarów wiejskich według różnych kryteriów, specyfiki działalności 
gospodarczej, osadnictwa i problemów społecznych na obszarach wiejskich w wybranych regionach świata oraz najważniejsze 
wyzwania i problemy gospodarki przestrzennej wynikające ze specyfiki warunków przyrodniczych, społecznych, gospodarczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04 
K_U01, K_U05 
K_K02, K_K06, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04 
S2_U01, S2_U05 
S2_K02, S2_K06, S2_K07 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

  30           30 3 T  P   

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są różne źródła informacji; studenci dokonują ich krytycznej analizy i oceny, a także 
zdobywają umiejętności prawidłowego wyboru najlepszych metod i technik komunikacyjno-informacyjnych, służących 
nawiązywaniu kontaktów i przekazywaniu informacji. Przedmiot prowadzony w e-learningu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Fotointerpretacja 
i teledetekcja  w 
planowaniu 
przestrzennym 

15     15       30 3 Proj P 
Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są ogólnodostępne bazy danych satelitarnych i omawiane podstawy wizualnej interpretacji 
zdjęć lotniczych, metody pozyskiwania danych satelitarnych i lotniczych, a także wady i zalety poszczególnych metod 
przetwarzania danych; ważnym elementem zajęć jest kształtowanie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych baz 
danych satelitarnych i innych materiałów teledetekcyjnych, jako podstawy analiz przestrzennych, dokonywania wyboru 
produktów teledetekcyjnych, a także oceniania prawidłowości ich zastosowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U08 
K_K01, K_K02 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W06 
S2_U01, S2_U02, S2_U06, S2_U08 
S2_K01, S2_K02 

Governance II    15           15 2 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowane są różne rodzaje instytucji i organizacji działających w obszarze gospodarki przestrzennej, 
zasady ewaluacji działalności organizacji biorących udział w gospodarowaniu i administrowaniu przestrzenią w różnych 
wymiarach terytorialnych; omawiane są także systemy normatywne, normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, 
moralne, etyczne) służące rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W11 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U09  
K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03, S2_W08, S2_W09, S2_W11 
S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U09  
S2_K05, S2_K06 

Modele w 
gospodarce 
przestrzennej 

  15           15 1 T B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
zarządzaniu i jakości 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są zagadnienia modelowania oraz możliwości jego wykorzystania w planowaniu 
przestrzennym,  klasyczne modele wyjaśniające prawidłowości w gospodarce przestrzennej (ludnościowe, struktury 
miast, wzrostu regionów), zasady pozyskiwania, weryfikowania i selekcjonowania danych,  dokonywania ich interpretacji 
i krytycznej analizy, a także tworzenia modelu zjawisk i procesów z zakresu zagospodarowania przestrzeni, z 
uwzględnieniem określonych cech jednostek przestrzennych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K05 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W09 
S2_U02, S2_U06, S2_U08, S2_U11 
S2_K01, S2_K02, S2_K05 

Systemy 
administracji 
publicznej 

15             15 3 EP B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki o 
polityce i administracji 

Treści 
programowe  

Podczas zajęć prezentowana jest różnorodność systemów politycznych w świecie, rodzaje instytucji i organizacji 
formujących struktury zarządzania w Europie na różnych poziomach terytorialnych, specyfika poszczególnych regionów 
świata z perspektywy instytucjonalnej, organizacja instytucji państwowych i sposób ich funkcjonowania w 
najważniejszych państwach świata oraz sposoby funkcjonowania struktur przestrzennych na różnych poziomach 
zarządzania w Polsce (dzielnica, sołectwo, gmina, powiat, region, kraj, Unia Europejska) i w innych krajach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K02 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W08 
S2_U01, S2_U04, S2_U09 
S2_K01, S2_K02 

Przedmioty  do 
wyboru 60             60 8  B   

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie II     15         15 4 PS/Prez B   
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Treści 
programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat 
procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe procedury 
rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

OGUN 15             15 2   B   
Treści 
programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
  

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu W K S Ć Wr Proj Inne 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B   

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Ideologiczne i 
systemowe 
uwarunkowania 
gospodarowania 
przestrzenią 

  15           15 2 E B 

Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

W trakcie zajęć przedstawiane są różne postawy ideologiczne związane z zarządzaniem określonymi przestrzeniami 
oraz idee, kształtowane na przełomie wieków, związane z zagospodarowaniem przestrzeni.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U10 
K_K02, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U02, S2_U05, S2_U10 
S2_K02, S2_K06 

przedmioty  do 
wyboru 15             15 2  B   

Treści 
programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i 
planistycznych aspektów gospodarki przestrzennej 



48 
 
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie III     15         15 4 PR/Prez B   

Treści 
programowe  

Podczas zajęć omawiane są różnorodne zagadnienia związane z przygotowywaną praca magisterską, w tym m.in. 
zasady prowadzenia badań naukowych i pisania pracy naukowej,  zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego; studenci zyskują umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do stworzenia pracy pisemnej na temat 
procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, samodzielnie formułują i proponują metody i możliwe procedury 
rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią, rozwiązywania zadań z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10 
K_U05, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, S2_W10 
S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11 
S2_K02, S2_K03, S2_K05 

OGUN 15             15 2   B   
Treści 
programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 
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Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

                20 EU B   

Treści 
programowe  Realizowane w ramach seminarium magisterskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Nie dotyczy 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 

 Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 675 

 OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
W – wykład 
K – konwersatorium 
S – seminarium 
Ć – ćwiczenia 
L –  laboratorium 
Wr – warsztaty 
Proj – projekt 
Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
EU – egzamin ustny 
EP – egzamin pisemny 
T – test 
E – esej 
Proj – projekt 
PR – praca roczna 
Inne (należy podać jakie): 
PS – praca semestralna 
Prez – prezentacja multimedialna 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne ekonomia i finanse 2%  

geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

76%  

nauki o polityce i administracji 9%  

nauki socjologiczne 4%  

nauki o zarządzaniu i jakości 4%  
 
 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Niestacjonarne drugiego stopnia 

Kod ISCED 0319 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 38 ECTS (specj. Urbanistyka i rewitalizacja – 38 ECTS, specj. Planowanie 
przestrzenne i regionalistyka – 38 ECTS) 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

 27 ECTS (specj. Urbanistyka i rewitalizacja – 27 ECTS, specj. Planowanie 
przestrzenne i regionalistyka – 27 ECTS) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS)  

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 

NIE DOTYCZY 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną 
w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

103 ECTS (specj. Urbanistyka i rewitalizacja – 100 ECTS, specj. 
Planowanie przestrzenne i regionalistyka – 106 ECTS) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych 

NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 53 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  
prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk społecznych nauki o polityce i 
administracji 

90% nauki o polityce i administracji 

nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 10% - 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe)  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
Nazwa kierunku studiów: Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe) 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w zaawansowanym stopniu stosunki międzynarodowe jako część dyscypliny 
nauki o polityce i administracji 

 P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 
perspektywy poznawczej i zależności 

K_W02 relacje pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych oraz naukami o 
bezpieczeństwie  

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 
perspektywy poznawczej i zależności 

K_W03 terminologię stosunków międzynarodowych; w zaawansowanym stopniu 
teoretyczne wyjaśnienia procesów zachodzących w stosunkach 
międzynarodowych oraz metody i techniki badania stosunków 
międzynarodowych 

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 
perspektywy poznawczej i zależności 
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K_W04 zagrożenia i wyzwania charakterystyczne dla współczesnych stosunków 
międzynarodowych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego  

P7S_WK Kontekst- uwarunkowania, skutki 

K_W05 podstawowe normy ochrony własności intelektualnej  P7S_WK Kontekst-uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 stosować rozmaite techniki, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne w 
celu stawiania zaawansowanych  problemów, pytań i hipotez badawczych; 
poszukiwać innowacyjnych rozwiązań dla stawianych problemów 
badawczych  

 P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy- 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U02 komunikować się i prowadzić debatę na tematy z zakresu kierunku studiów, 
w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ 

 P7S_UK Komunikowanie się - odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U03 tworzyć zespoły, których zadaniem jest rozwiązywanie zaawansowanych 
problemów badawczych.; planować i organizować pracę takiego zespołu 
oraz współpracować aktywnie z innymi osobami 

P7S_UO Organizacja pracy- planowanie i 
praca zespołowa 

K_U04 planować własne uczenie się oraz planowo uzupełniać i doskonalić swoją 
wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania edukacji 
ustawicznej 

P7S_UU Uczenie się - planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 przygotowywania badawczych i praktycznych projektów społecznych 
związanych z obszarem stosunków międzynarodowych wykorzystując przy 
tym zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, jak też 
skutecznie współpracując z innymi ludźmi, w tym pozyskując wiedzę od 
ekspertów 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 
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K_K02 przyjmowania aktywnej postawy wobec współczesnego świata, w tym wobec 
wspólnot lokalnych, m. in. poprzez inicjowanie działań na rzecz interesu 
publicznego i tworzenie złożonych projektów w celu wyjaśniania zależności 
międzynarodowych szerszemu gronu odbiorców 

P7S_KO Odpowiedzialność -wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego 

K_K03 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO Odpowiedzialność -wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego 

K_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą 
w administracji publicznej, biznesie międzynarodowym, instytucjach 
międzynarodowych (w tym organizacjach międzyrządowych i 
pozarządowych), przestrzegając etyki zawodowej  

P7S_KR Odpowiedzialność -wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Tabela dla kierunku 
 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Regional and 
Global Studies 

 30       30 4 EU/EP B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Regional and 
Global Studies 

Regionalism – theory, characteristics of a region, meaning of a region. Theories of regional integration: first wave- federalism, 
functionalism, neofunctionalism. Theories of regional integration: second wave - multi-level governance, security complex 
theories, realism and liberalism. Economic integration theory – theory of stages of integration. Regional integration in Asia: 
ASEAN, APEC, TPP. Regional integration in Africa/Middle East/South Asia. History of globalisation: waves of globalization, 
ancient global empires and conquests, imperialism and colonialism, globalization now. Globalisation and the nation. 
Globalisation and the state. Rising nationalism. Globalisation and culture: globalisation or Americanisation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_K02 

Research 
Methods And 
Theories Of 
International 
Relations 

 30       30 4 Eu/Ep 
 

B Nnauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Research 
Methods and 
Theories of 
International 

Presentation and evaluation of the main theories belonging to the main trends of reflection in the science of international 
relations: realistic, liberal, neo-Marxist and constructivist.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01;  K_U04 

INTERNATIONA
L ECONOMICS 

 30       30 4 T/PROJ/PR B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
International 
Economics 

Concepts and models from micro, macroeconomics and international economics. Economic theory. Application of t economic 
models to the analysis of various situations that take place in real economy. Current economic problems of the countries of the 
EU, US and the other regions of the world. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03;  K_W05; K_U01;  K_U03; K_K02 

European 
Institutions 

 30       30 5 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
European 
Institutions 

Concept of regionalism. Europe as a region in international relations. European Union – genesis, institutions and politicians. 
Other European international organizations – NATO, Council of Europe, OSCE. Sub-regional cooperation in Europe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_U01; K_K_01; K_K01; K_K04 

Comparative 
Politics 

 20       20 4 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Comparative 
Politics 

Comparative politics among sciences of politics. Theories and methods of comparative politics: the evolution of comparative 
politics; approaches in comparative politics; comparative research methods. Workshops: preparation and presentation of a 
complex comparative analysis by students. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; L_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U03; K_U04; K_K01 

Contemporary 
issues in 
International 
Security 

 30       30 4 T/Proj/PR B Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Contemporary 
issues in 
International 
Security 

Evolution of security studies towards non-military security issues and asymmetric security threats. Nuclear security issues – 
non-proliferation regimes in practice. Armed conflicts – contemporary trends, geography and intensity. Military interventions 
after the Cold War. Ius contra bellum and ius in bello in contemporary international relations. Human security issues - just war 
and Responsibility to Protect in practice. Evolution of asymmetric threats. Energy security – contemporary trends and threats. 
Climate security challenges. Water and food security issues in the 21st century. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04 K_U01; K_K01 

Contemporary 
tendencies and 
challenges in 
International 
Law 

 30       30 5 T/Proj/PR 
 

B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Contemporary 
tendencies and 
challenges in 
International 
Law 
 

Current issues, debates in international law. Fragmentation and codification of international law. Challenges of the normative 
frameworks of the use of force, human rights, the law of armed conflicts. Development of international jurisdiction. 
Institutionalization in international law and roles of international institutions in formation and implementation of international law.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01;  K_U03; K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 730 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
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– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

International 
Political 
Economy 

 30       30 4 EU/EP B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
International 
Political 
Economy 

Integrating international economics and international politics. Economic liberalism. Politics of international trade and finance. 
The role of multinational corporations. World economy and its institutions. International economic order. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01;  K_U03  

Introduction to 
foreign policy 
analysis 

 20       20 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Introduction to 
foreign policy 
analysis 

The concept and the essence of foreign policy. Theories of foreign policy. Entities conducting foreign policy. Relations between 
foreign policy and internal policy of a state. Determinants of foreign policy. National interests and raison d'etat. The objectives 
of foreign policy. Measures and methods of foreign policy. Decision-making process in foreign policy of a state. Functions of 
foreign policy. Power in foreign policy of states. The international roles of a state and the European Union. The issue of the 
effectiveness of foreign policy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_U01;  K_U04; K_K01; K_K04 

Economic 
Growth and 
Development 

 30       30 4 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Economic 
Growth and 
Development 

Researching economic growth & development: a primer. Measuring growth and development. Poverty and inequality - overview, 
indicators, poverty in the Global South. Economic growth theories. Classic theories of economic growth (Harrod-Domar model). 
Population growth and economic development. The role of state in economic development. Concept of 'developmental state'. 
Agricultural and industrial development. Architecture of development finance. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05;   K_U02; K_U03;  K_K02 

Transnational 
actors and 
movements 

 20       20 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Transnational 
actors and 
movements 

Transnationality in international relations. Identification of transnational actors and movements from both practical and 
theoretical perspectives. The concept of transnationality and of global civil society. The features, activities and impact of 
transnational actors and processes on international relations. Main theories explaining transnationality in international 
relations. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_K01; K_K02 

Developing 
Countries in IR 

 20       20 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

 
Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Developing 
Countries in IR 
 
 

Developing Countries – a description and definitions. Developing Countries and International Relations Theory. Classification 
and systemization of security threats in the Developing Countries. Human Rights and Democracy in the Developing Countries. 
Terrorism and War on Terrorism – Implications for Developing Countries. Economic Challenges and problems of Developing 
Countries. Political and Economic Cooperation of Developing Countries. Institutions of security and development. Emerging 
Powers in the Developing Countries (India, Brazil, South Africa etc.). U.S., EU, Japan’s international strategies towards 
Developing Countries. The South-the North: cooperation, divisions, implications. Importance of the Developing Countries in 
international relations at the turn of the 21st century. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_U01; K_U02;  K_K02 

Foreign, 
Security and 
Defense Policy 
of EU 

 30       30 4 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Foreign, 
Security and 
Defense Policy 
of EU 

Analysing theoretical aspects of European external involvement. Exploring empirical aspects of European external policies and 
initiative. Investigating current tendencies in the EU’s activities in northern and eastern parts of the continent. Identifying the 
most important challenges in the EU’s neighbourhood. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_U01;  K_U02; K_U03;  K_K01 

General elective 
course* 

Depending on the courses 3 Depending on 
the courses 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu G 

Depending on the choice made by the Student. The student broadens his/her knowledge with the content outside the field of 
study. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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MA Seminar I   30      30 6 Proj B Nauki o polityce 
i administracji/ 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
MA Seminar I 

The goal and elements of MA thesis. Formal requirements of the thesis (topic, referencing, bibliography, style, volume, etc.). 
Plagiarism requirements and systems. Research design – determination of research problem/question, methodology of 
research, methods and techniques of research. Use of information and communication technologies in research design and 
research conduct.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_W05; K_U01;  K_U04;  K_K01; K_K03 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 730 

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Multiculturalism 
in IR 

 20       20 2 T/Proj B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Multiculturalism 
in IR 

Meeting a „Stranger” – in the origins of cultural studies. Definitions of culture. Problems with describing and valuing different 
cultures – ethnocentrism. Stereotype and prejudice. Relations of culture to economy and environment. Ethnicity and ethno 
nationalism. Notions of race, nation, dependent nations, ethnic groups, indigenous peoples, minorities. Cultural and national 
identity. Multicultural society. Right to culture and cultural heritage. Types of cultural changes. Cultural genocide (ethnocide). 
Multicultural reconciliation and cultural justice. Universality and relativism in international relations. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_U01;  K_K01 

Multinational 
Corporations 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Various aspects of international management issues and multinational corporations’ (MNCs’) activities. Conceptual and 
theoretical explanations of role and functions of multinational corporations. Strategic management and internationalization of 
business. Business and corporate strategies – case studies. 
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Multinational 
Corporations 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_U01; K_K01; K_K04 

Poland’s 
Foreign Policy 

 30       30 4 EU/EP B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Poland’s 
Foreign Policy 

Key issues of the Polish foreign policy after 1989. Internal and external determinants of Polish foreign policy. Polish efforts to 
join the EU and other Western organizations. Polish security policy. Bilateral relations, esp. with Germany, Russia and the 
United States. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_U02;  K_K01 

Foreign Policy 
of Asian 
Countries 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Foreign Policy 
of Asian 
Countries 

Key developments in foreign affairs of countries from different regions of Asia. Foreign policies of selected countries, with the 
application of theoretical models of FP. Foreign policy of developing countries and international relations theory and its 
exemplification in Asia. Foreign strategies of India, China, Japan, and selected countries from Southeast and South Asia.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04, K_U01;   K_K01 

US Foreign 
Policy 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
US Foreign 
Policy 

Political, economical and ideological foundations of the U.S. foreign policy. Decision making process - the role of the 
Constitution, executive and legislative branches and other powerful structures (such as public opinion, media or interest groups) 
in the forming of the U.S. foreign policy. Issues facing the foreign policy of the U.S.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04, K_U01;   K_K01 

Foreign Policy 
of Central and 
Eastern 
European 
Countries 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Foreign Policy 
of Central and 
Eastern 
European 
Countries 

Eastern Europe and Central Europe as regions in international relations. General characteristics of Eastern Europe and Central 
Europe – similarities and differences. International integration of Eastern European and Central European countries. Foreign 
policies of the Eastern European countries. Foreign policies of the Baltic, Central European and Balkan states. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04, K_U01;   K_K01 

Foreign Policy 
of Latin 
American 
Countries 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Foreign Policy 
of Latin 
American 
Countries 

Introduction to main determinants, challenges and characteristics of foreign policies of Latin American states. Decision-
making process, state and non-state actors involvement. Economic, social and cultural context of inter-American relations, 
perceived from current and historical perspective. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04, K_U01;   K_K01 

General elective 
course* 

 
Depending on the course 

3 Depending on 
the course 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu H 

 
Depending on the choice made by the Student. Student broadens his/her knowledge with the content outside the field of 
study. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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MA Seminar II   30      30 6 Proj  
B 

Nauki o polityce 
i administracji/ 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
MA Seminar II 

Preparation of a project that will lead to presentation of MA thesis. Work on the project – with the use of modern information 
and communication technologies 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01;  K_U04; ,K_K01; K_K03 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 230 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 730 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Zaliczenie - Pass 



19 

 

 

4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K 
 

S Ć L Wr Proj Inne 

One of the two 
study tracks:  
I. Economic 
track  

or 
II. Social track  

 
 

I. Economic 
track 

 90       90 12    

a. Cultural and 
economic 
aspects of 
international 
management 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  
Cultural and 
economic 

Internationalization and globalization of economic activity. International business environment - economic, political, 
technological, political and cultural. Most important determinants of the cultural international environment. Role of symbols, 
gestures, values. Theories of international management. Organizational culture of international enterprises of individual regions. 
Cultural models of behaviour in business. Business cultures of individual countries and regions.  
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aspects of 
international 
management 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_U04;  K_K04 

b. EU Economic 
Law 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  
EU Economic 
Law 

Introduction to EU’s internal market. Free movement of goods. Introduction to free movement of persons. Free movement of 
workers. Freedom of establishment. Freedom to provide and receive services. Derogations, limitations, conditions and 
justifications. Free movement of capital and European Monetary Union. Competition law: article 101 TFE. Competition law: 
article 102 TFEU. Competition law: mergers. State and internal market. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_U04; K_K04 

c. International 
financial 
markets 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  
International 
financial 
markets 

Presentation of the mechanisms of functioning of international financial markets. Introduction to financial system and markets. 
Major features of the international financial system. Anglo-Saxon vs. continental financial system. Financial Intermediaries & 
Classification of financial markets. Money market. Capital market. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_U04; K_K04 

d. International 
trade system of 
WTO 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  
International 
trade system of 
WTO 

Key changes in contemporary international trade relations, among others regarding goods, services, and commercial aspects 
of intellectual property protection. Development issues through trade. Issues related to the evolution of the place of 
developing countries in the international trading system and their impact on the on going negotiations. Multilateral trading 
system through the prism of political and economic interests of its main participants. Issues related to the functioning of the 
WTO as an intergovernmental organization. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_U04; K_K04 

II. Social track  90       90 12    

a. International 
social policy 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
International 
social policy 

The concept of social policy as well as the impact of globalization on social policy. Processes of internationalization of social 
policy. Social policy of international governmental and non-governmental organizations. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04; K_U01; K_U04; K_K04 

b. International 
crimes 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
International 
crimes 

Prevention and suppression of international crimes. Categories of international crimes. Legal definitions of international crimes 
(internationally wrongful acts of peremptory character in case of state's responsibility). Historical and contemporary international 
crimes in a comparative perspective. National and international instruments for the prevention of international crimes. Roles for 
states, international organizations and individuals in international crimes prevention. Responsibility of individuals for 
international crimes. International criminal jurisdictions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W04, K_U01;   K_K01 

c. Global 
energy and 
climate 
governance 

 30       30 
 

3 T/Proj/PR B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Global energy 
and climate 
governance 

Political and economic relevance of energy sector in international politics. History of energy market, its evolution and 
relevance for the history of the 20th and 21st century. Interdependence between energy politics and climate protection. Global 
governance for energy and climate change. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04, K_U01;  K_K04 
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d. Human 
security 

 30       30 3 T/Proj/PR B Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Human security 

The concept of human security (HS). History of the term. HS in security studies. HS – new security paradigm or “hot air”? 
Report “Human Security Now”. Elements of HS. States and HS. HS in international governmental and non-governmental 
organizations. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_K01; K_K02 

General 
elective course* 

Depending on the course 6 Depending on 
the course 

  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Depending on the choice made by the Student. Student broadens his/her knowledge with the content outside the field of 
study. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 

MA Seminar III 

  30      30 12 Inne (ocena 
ciągła 
aktywności), 
praca 
magisterska 

B Nauki o polityce 
i administracji/ 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
MA Seminar III 

Final realization of MA research project, which results in MA thesis ready for defence exam.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01;  K_U04; ,K_K01; K_K03 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 730 

NOTES FOR THE PROGRAMME: 

* ECTS for general elective courses are not calculated per respective semester of study but per respective year of study. 

● In the course of the programme students must earn 5 ECTS for courses (electives offered by the University - OGUN) 
taught in humanities.  

● Students who have not obtained credits in BHP (Occupational Health and Safety) and POWI (Introduction to the 
Protection of Intellectual Property) in the course of first cycle academic programme are obliged to obtain these in 
the course of GPIR. Each course values 0,5 ECTS and is taught in 4 academic units (hours).  

OBJAŚNIENIA       

 Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie 
 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
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– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego  

 
 

3. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 90% 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 23% 
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4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 (pozostałe ECTSy 
student może wykonać w e-
learningu)  

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

108 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 54 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 100% Nauki o polityce i administracji 

Razem:    
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2. Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Graduate Programme in Politcial Science 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 przedmiotowy i metodologiczny charakter i uwarunkowania (socjologiczno-
psychologiczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne) aktywności politycznej człowieka 
z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. 

P7S_WG 

K_W02 wybory polityczne jednostek, w tym także w odniesieniu do administracji publicznej, 
oraz ich interakcje z otoczeniem politycznym, społecznym i ekonomicznym, a także rolę 
i znaczenie różnych modeli komunikacji w życiu politycznym. 

P7S_WG 

K_W03 uwarunkowania i formy zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych form 
partycypacji politycznej na różnych poziomach, w tym także w zakresie indywidualnej 
przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

K_W04 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania 
funkcjonowania reżimów politycznych (demokratycznych i niedemokratycznych) oraz 
systemów politycznych, a także uwarunkowania aktywności różnych aktorów na scenie 
politycznej. 

P7S_WG 

K_W05 w stopniu pogłębionym struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz mechanizmy 
ich zmian. 

P7S_WG 

K_W06 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i 
instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych. 

P7S_WG 

K_W07 nurty badań politologicznych oraz główne prądy myśli politycznej. P7S_WG 

K_W08 różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym. P7S_WG 
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K_W09 mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i 
podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej 
perspektywie czasowej. 

P7S_WG 

K_W10 zasady ochrony własności intelektualnej w działalności naukowej i praktycznej w 
obszarze nauk o polityce. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 krytycznie interpretować mechanizmy polityczne i administracyjne na różnych 
szczeblach życia politycznego oraz krytycznie i samodzielnie oceniać zjawisko 
dystrybucji władzy 

P7S_UW 

K_U02 rozpoznawać przyczyny i uwarunkowania procesów decyzyjnych na różnych 
szczeblach, w tym także w kontekście funkcjonowania mediów masowych i 
społecznościowych, jak również złożoność funkcjonowania instytucji władzy na różnych 
poziomach życia politycznego. 

P7S_UW 

K_U03 dostrzegać intelektualne, praktyczne i historyczne podłoże różnych koncepcji państwa, 
społeczeństwa, władzy, rządzenia i administracji oraz ocenić ich zastosowanie w 
praktycznej działalności politycznej. 

P7S_UW 

K_U04 posługiwać się systemami reguł i norm oraz potrafi wskazać ich przydatność w 
typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne w obszarze sfery publicznej. 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 
innowacyjnie wykonywać zadania, w zróżnicowanych warunkach, korzystając z 
różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii, jak również inspirować i motywować 
otoczenie do podnoszenia kwalifikacji. 

P7S_UU 

K_U06 prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych 
studentów, różnych autorów z uwzględnieniem różnorodnych nurtów teoretycznych 
politologii. 

P7S_UK 

K_U07 gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne 
i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku obcym zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł i specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego 
wykorzystywania do celów zawodowych wiedzy (w tym o charakterze 
interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej. 

P7S_KK 

K_K02 wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania 
odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych. 

P7S_KK 

K_K03 reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych 
interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty 
podejmowanych inicjatyw. 

P7S_KO 

K_K05 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych 
z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze publicznej. 

P7S_KR 

K_K06 myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości i rzetelności. P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć1 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Polish General and 
Contemporary 
History (O) 

30        30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Different determinants of important political events in the 20th century history of both Poland and the World. 
Reasons of raise and fall of democracy in Europe during 20th century. 
Analysis of key political actions and decisions in 20th century. 
Crucial political events in 20th century. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U07 
K_K01 

Political Theory (O) 

 30       30 6 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

                                                           
1 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to political theory and political thought. 
Political phenomena and processes in different historical, cultural, economic and ideological conditions. 
Interdependence between politics and other areas of human activity. 
Basic political categories – features and traditions. 
Different approaches towards the nature of politics. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K01 

International 
Relations (O) 

 30       30 5 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to the study of international relations. 
Determinants of events and processes within the international relations. 
Rules of functioning of international system and international organizations. 
Key theoretical schools and concepts of international relations. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07 
K_K01, K_K04, K_K05 

History of Political 
Institutions (O) 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Political institutions in historical and contemporary perspective. 
Rules of functioning of the political institutions in comparative perspective. 
Political institutions of different political regimes. 
Rules and values of particular political institutions in comparison to its earlier forms. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K04, K_K05 

Methods in Political 
Research (O) 

 30       30 5 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Research methods and techniques in political science. 
Research paradigms in contemporary political science. 
Key theoretical approaches towards political phenomena. 
From theoretical understanding to political diagnose and predictions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09 
K_U02, K_U05, K_U07 
K_K02, K_K04, K_K05 

 
Elective Course 
(OG-UN) 
(SW) 

         5 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 150  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć2 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

European Political 
Systems (O) 

 30       30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Doctrine and political/constitutional traditions of contemporary democracies. 
Electoral law and development of contemporary political parties. 
Constitutional model of political power in particular European countries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07 
K_K03, K_K05 

Constitutional  
System of the 
Republic of Poland 
(O) 

 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Constitutional dilemmas of People’s Republic of Poland. 
Political and constitutional transformation in the 80s of 20th century. 
Preparation and resolution of the Constitution of the Republic of Poland. 
Political system of Poland. 

                                                           
2 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07 
K_K03, K_K05 

Transformation in 
Central and Eastern 
Europe (O) 

 30       30 5 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Conditions and forms of participation in social life on different levels in Central and Eastern Europe. 
Political, economic and cultural structures in Central and Eastern Europe and their changes after 1989. 
Rules of functioning of the political systems in Central and Eastern Europe in comparative perspective. 
Democracy, civil society and political culture in Central and Eastern Europe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07 
K_K03, K_K05 

Social Movements 
(O) 

 30       30 4 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Human being in the social life and its interaction with the nearest social surrounding. 
Forms of participation in social movements. 
Social movements of old and new paradigm. 
Contribution of social movements to the democratization and development of the civil society in different countries. 
Role of social movements in different states. 
Impact of social movements on the democratic states. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07 
K_K03, K_K05, K_K06 
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Communication and 
Information 
Technologies (O) 

   15     15 2 T   

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Information and communication technologies as a tool for analytical and research work in the field of political science and administration. 
The use of advanced digital sources of scientific information (database of magazines, e-libraries, repositories). 
Internet as a source of scientific information and related threats. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05 
K_K01 

 
Elective Course 
(OGUN) 
(SW) 

         4 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
MA Seminar I (OW) 

  30      30 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

MA diploma thesis requirements. 
Methods and techniques of research in political science. 
Techniques of drafting the diploma thesis. 
Selection of the topic. 
Outline of the thesis. 
Writing and improving the thesis. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08 
K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć3 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Sociology and 
Psychology of 
Politics (O) 

30   30     60 7 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to sociology and psychology of politics. 
Political activity of society in different socio-political realities. 
Stability and legitimacy of a political regime. 
Basic concepts of the scope of the political problems and its reciprocal relations from psychological and sociological point of view. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K01, K_K03 

                                                           
3 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 



12 

 

Art of Negotiation 
(O) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Theories of dialogue and discussion culture. 
Techniques of moderation and discussion. 
The process of negotiation (presenting offers and statements, asking questions, defending positions). 
Techniques of negotiation and attractive ways of presentation. 
Mechanisms of conflict and the process of dispute resolution. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03 

Political 
Communication (O) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Political communication and its actors. 
Subjects of political communication and their relationships in terms of political conflicts. 
Personal communication profile. 
Social media and politics. 
The art of political speech. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

EU Law and 
Institutions (O) 

15   30     45 5 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Institutional system of the European Union – political and legal perspective. 
Role of the institutions of the European Union in its political system. 
The deficit of democracy in the European Union. 
General concepts of EU law. 
Decision-making process in the European Union. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Politics in Russia / 
The Central and 
East European 
Perspective on 
Russia (O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Conditions and forms of participation in social life on different levels in Russia. 
Political, economic and cultural structures in Russia and their changes after 1989-1991. 
Political system and socio-political institutions and organizations in Russia. 
Democracy, civil society and political culture in Russia in historical and comparative perspective. 
Theory of transformation in comparative perspective. 
Rules and values of the post-authoritarian state. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07 
K_K03, K_K05 

 
Elective Course 
(OGUN) 
(SW) 

         4 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
MA Seminar II (SW) 

  30      30 6 Ocena ciągła 
aktywności 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

MA diploma thesis requirements. 
Methods and techniques of research in political science. 
Techniques of drafting the diploma thesis. 
Selection of the topic. 
Outline of the thesis. 
Writing and improving the thesis. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć4 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historical Politics in 
Europe (O) 

 30       30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Essence of historical consciousness. 
Politics of memory in selected states with emphasis on the Central and Eastern Europe. 
Challenges for domestic and international politics stemming from different national politics of memory. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U05, K_U07 

Transnational 
Processes and 
Governance (O) 

 30       30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Different dimensions of transnational processes. 
Concepts and terms related to governance and transnationalism. 
Transnational political and social behavior and phenomena. 

                                                           
4 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K03, K_K04, K_K05 

Foreign Policy of 
Poland (O) 

 15       15 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Internal and external determinants of the Polish foreign policy. 
Process of formulating the Polish foreign policy. 
Interpretation of Polish foreign policy. 
Key institutions in Polish foreign policy. 
General ideas and initiatives in the sphere of the Polish foreign policy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K01, K_K02, K_K05 

 
Elective Course 
(OGUN) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
MA Seminar III (OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

MA diploma thesis requirements. 
Methods and techniques of research in political science. 
Techniques of drafting the diploma thesis. 
Selection of the topic. 
Outline of the thesis. 
Writing and improving the thesis. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu) minimum: 615 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 82,50% 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów studia stacjonarne 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 43 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 113,5 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

77 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 55 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 
 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 
Poziom kształcenia: Drugi 
Profil kształcenia: Praktyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu koncepcje socjologiczne, psychologiczne, 
pedagogiczne oraz lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i 
młodzieży oraz ich instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji 
instytucji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się 

P7S_WG 

K_W03 metody projektowania i ewaluacji sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w 
pracy z dziećmi w zakresie nauki języka obcego oraz zintegrowanego 
podejścia językowo-przedmiotowego na poziomie przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W04 metody wspierania procesu rozwoju i kształcenia w zależności od 
zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów 

P7S_WG 

K_W05 specyfikę roli zawodowej nauczyciela edukacji językowej i zintegrowanego 
nauczania językowo-przedmiotowego we wczesnej edukacji oraz znaczenie 
planowania rozwoju osobistego i zawodowego 

P7S_WG, P7S_WK 
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K_W06 ma wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich 
wykorzystania w praktyce 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W07 ma wiedzę w dziedzinie fonetyki, fonologii oraz gramatyki opisowej języka 
angielskiego i potrafi z niej skorzystać w praktycznym  zastosowaniu języka 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W08 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w 
formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na 
różnych etapach kształcenia, z uwzględnieniem praktycznych skutków 
obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego 

P7S_UW 

K_U02 tworzyć i oceniać projekty dydaktyczne dotyczące nauki języka obcego lub 
zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego 

P7S_UW 

K_U03 analizować i uzasadnić efektywność zastosowanych metod edukacyjnych 
oraz wychowawczych 

P7S_UW 

K_U04 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i 
młodzieży na różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

K_U05 sprawnie prowadzić zajęcia edukacyjne, zarządzać procesami uczenia się, 
skutecznie budując motywację uczniów 

P7S_UU 

K_U06 wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i jakościowym na różnych etapach kształcenia, z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i kultur, 
negocjować i rozwiązywać konflikty, tworzyć pozytywny klimat komunikacji z 
dziećmi, gronem pedagogicznym oraz środowiskiem lokalnym 

P7S_UK 

K_U08 współpracować w zespole nauczycielskim oraz ze specjalistami wspierającymi 
proces rozwoju dzieci 

P7S_UO 
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K_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne, 
niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą 

P7S_UU 

K_U10 wykorzystać bogaty zasób środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających 
posługiwanie się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym  

P7S_UK 

K_U11 wykorzystywać odpowiednia terminologię pedagogiczną, przygotować prace 
pisemne i prezentacje, uczestniczyć w dyskusjach merytorycznych, 
wykorzystując specjalistyczny język pedagogiki na poziomie B2+ 

P7S_UK 

K_U12 zaprezentować wystąpienia w języku angielskim oraz przygotowywać prace 
pisemne na poziomie C1 

P7S_UK 

K_U13 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02 refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 budowania relacji z różnymi środowiskami kulturowymi oraz językowymi w 
celu tworzenia atmosfery dobrej komunikacji oraz wzajemnego zaufania 

P7S_KO 

K_K04 podjęcia odpowiedzialnego przywództwa, pracy w zespole, pełniąc różne role 
w społeczności szkolnej 

P7S_KO 

K_K05 budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami 
procesu wychowania oraz kształcenia 

P7S_KO 

K_K06 wykorzystania wiedzy zawodowej zdobytej podczas praktyki oraz dzielenia się 
obserwacjami z otoczeniem 

P7S_KO 

K_K07 pozytywnego motywowania uczniów do nauki i tworzenia w placówce 
edukacyjnej dobrego klimatu dla aktywności i podejmowania różnych działań 

P7S_KR 
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K_K08 na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne, służące rozwojowi uczniów i 
integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną, dba o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

K_K09 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych 
związanych z wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich 
rozstrzygnięcia 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Field of study and the year of study: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners, Year 1 
3.1. Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 1  

 

Module 
Delivery mode-contact hours Total 

number of 
hours 

 Total 
number of 
ECTS 

Forms of assessment 
of the learning 

outcomes 
P/B Academic 

discipline Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 1: English 
Language Teaching 

 30 60  90 9 Written exam P Education 

Module content  

The content of the module is focused on approaches of teaching English to very young learners (kindergarten) and young 
learners (primary school). The content of the module includes: the methodology of teaching English to children, teaching the 
language in relation to diverse needs of children, planning language education and language-content integration, different 
approaches to assessment and evaluation, teaching writing, reading and text comprehension in the context of multilingualism 
and multiculturalism, the use of literature for children, language teaching materials and content and language integrated 
learning. 
Semester one courses:  Teaching English to Young Learners (30 h, WOK), Teaching Literacy in Bilingual Settings (30 h, 
SEM), Developing Teaching Skills (30 h, WOK) 
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Symbols of the 
learning outcomes  

K_W01,K_W03, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K06 
 

Module2:Language 
and Linguistics 

30 30   60 5 Written exam B Education 

Module content The module aims at deepening knowledge and skills about learning the language and on increasing the linguistic awareness 
of a language teacher in the context of his role as a competence model for children. This module contains the elements of 
pronunciation, English phonetic system and grammar. In addition, the content also includes psychological and pedagogical 
foundations of teaching a foreign language to children (developmental predispositions), the process and ways of learning 
foreign language by children, children’s linguistic competence, general conditions for teaching children, strategies in language 
learning, teaching different language competences. 
Semester one courses:  Second Language Acquisition (30 h LEC), English Phonetics (30 h, SEM),  
 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,  
K_K06, K_K07 

Module 3: Tools for 
Professional 
Development 

30 60   90 6 Portfolio, oral exam B Education 

Module content The module contains content related to the acquisition of knowledge by students, skills and competences of a language 
teacher. They concern the skills of analysis and reflection, conducting action research and implementation of teachers in the 
research process, learning different research methods, active participation in creating research through acquiring knowledge 
and skills in academic and professional language, style and discourse. 
Semester one courses:  Tools of Reflective Teaching (30 SEM), Research Methods in Education (30 h LEC), Professional and 
Academic Discourse (30 h, SEM) 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_KU01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K06, K_K09 
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Module 4: Student 
Practice 1 

  15 45 60 4 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module content The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the 
experience gained during student practice is discussed and analyzed. 
Semester one courses:  Student practice 1 (45h, PRA), Student practice clinic 1 (15 h, WOK),  
 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma seminar 1  30   30 6 Thesis abstract B Education 

Seminar content Introduction to the research process, identifying the research area, annotated bibliography, thesis overview (context and 
purpose). Starting the process of writing the literature review. 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

 
3.1. Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 2 

Module 
Delivery mode-contact hours Total 

number of 
hours 

 Total 
number of 
ECTS 

Forms of assessment 
of the learning 

outcomes 
P/B Academic 

discipline Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 1: English 
Language Teaching 

 120   120 9 Written exam P Education 
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Module content  

The content of the module is focused on approaches to teaching English to very young learners (preschool and kindergarten) 
and young learners (primary school). The content of the module includes: the methodology of teaching English to children, 
teaching the language in relation to diverse needs of children, planning language education and language-content integration, 
different approaches to assessment and evaluation, teaching writing, reading and text comprehension in the context of 
multilingualism and multiculturalism, the use of literature for children, language teaching materials and content and language 
integrated learning. 
Semester two courses:  Teaching English to Young Learners (30 h SEM), Assessing and Evaluating YL Language Teaching 
and Learning (30 h, SEM), Literature and Drama in ELT (30 h, SEM), Introduction to CLIL (30 h, SEM), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes  

K_W01,K_W03, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U013  
K_K01, K_K02, K_K06 
 

Module2:Language 
and Linguistics 

  30  30 4 Written exam B Education 

Module content The module aims at deepening knowledge and skills about learning the language and linguistic awareness of a language 
teacher in the context of his role as a competence model for children. This module contains the elements of pronunciation, 
English phonetic system and grammar. In addition, the content also includes psychological and pedagogical foundations of 
teaching a foreign language to children (developmental predispositions), the process and ways of learning foreign language 
by children, children’s linguistic competence, general conditions for teaching children, strategies in language learning, 
teaching different language competences. 
Semester two courses:  Pedagogical Grammar (30 h, WOK), Module exam 
 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,  
K_K06, K_K07 

Module 3: Tools for 
Professional 
Development 

 60   60 4 Portfolio, oral exam B Education 
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Module content The module contains content related to the acquisition of knowledge by students, skills and competences of a language 
teacher. They concern the skills of analysis and reflection, conducting action research and implementation of teachers in the 
research process, learning different research methods, active participation in creating research through acquiring knowledge 
and skills in academic and professional language, style and discourse. 
Semester two courses:  Action Research (30 h, SEM), Professional and Academic Discourse (30 h, SEM), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_KU01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K06, K_K09  

Module 4: Student 
Practice 1 

  15 45 60 4 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module content The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the 
experience gained during student practice is discussed and analyzed. 
Semester two courses:  Student practice 1 (30 h, PRA), Student Practice Clinic 1 (30 h, WOK), Module exam 

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma seminar 1  30   30 6 Thesis abstract B Education 

Seminar content Introduction to the research process, identifying the research area, annotated bibliography, thesis overview (context and 
purpose). Starting the process of writing the literature review.  

Symbols of the 
learning outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

General University 
Subjects (OGUN) 

    45 3 Course syllabus   
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Content Students are required to take a minimum of 3 ECTS credits during the first year of study from a selection of General University 
Subjects (so called “OGUN”) offered by the University of Warsaw. The selected courses should not be related to the students’ 
field of study, rather they should allow students to obtain knowledge and skills in diverse areas to broaden their academic 
experience.    
 

 
Number of ECTS (per sem.1): 30 
Number of ECTS (per sem.2): 30 
Number of ECTS (per year): 60  
Total number of course hours (per sem.1): 330 
Total number of course hours (per sem. 2): 345 
Total number of course hours: 675  
Total number of course hours (in a field of study): 1275 
 

3.2 Field of study and the year of study: Graduate Programme of Teaching English to Young Learners, Year 2 

           3.2.2 Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 1 

Module 

Delivery – contact hours 
Total number of 

hours in a 
module 

Total number 
of ECTS 

Forms of assessment of 
the learning outcomes P/A Academic 

discipline 
Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 
5:General 
Education 

30 60   90 6 Portfolio, oral exam B Education 
 
 

Content  

This module contains a very broad scope of psychological and pedagogical foundation for teaching children, basic concepts in the 
field of psychology, the developmental profile of students during childhood and adolescence, cognition and social perception, the 
processes of communication between students and the teacher. This module also contains aspects concerning learning difficulties 
and strategies to support the development of aptitudes and interests together with emerging difficulties. Pedagogical content 
includes the organization and functioning of the education system in Poland and selected countries in Europe and worldwide, 
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concepts regarding the roles of the teacher, and the elements of teacher's ethics. This module also contains issues regarding the 
teacher's profession in the face of socio-cultural changes in the multicultural and multilingual environment. 
Semester one courses:  Topics in Educational Psychology (30 h, SEM), Topics in Philosophy of Education (30 h, SEM), Clil in 
Different Contexts (30 h, LEC) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K06, K_K09 

 
Module 
6:Subject 
Integrated 
Teaching in 
English 

 60 120  180 15 Project, oral exam P Education 

Module content The content of the module concerns professional preparation of teachers for the process of integrating contents of individual 
subjects and familiarization with the characteristics of these subjects. The areas include: the process of teaching literacy, text 
comprehension, culture, knowledge about the language, text analysis and interpretation, the process of teaching mathematics, 
mathematical reasoning, the use of mathematics in everyday life, key concepts in the field of science, the process of scientific 
inquiry, knowledge of the theory of aesthetics, culture and its use in artistic and musical education, physical and health education. 
Semester one courses:  Semester one courses:  Art Education (30 h, WOK), Music education (30 h, WOK), Science education (30 
h, WOK), Math education, (30 h, WOK), Physical and health education (30 h, SEM), Language education (literacy) (30 h, SEM). 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06,  
K_U01,K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Module 7: 
Student Practice 
2 

  15 30 45 3 Student teaching journal 
and blog 

P Education 
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Module content 

The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the experience 
gained during the internship is discussed and analyzed. 
Semester one courses:  Student practice 2 (30 h PRA), Student practice clinic 2 (15 h, WOK) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06, K_U013, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Diploma seminar 
2 

  30  30 6 Thesis completion B Education 

Seminar content Identification of the research questions, choosing appropriate research methodology, designing research instruments, collecting and 
analysing data. Academic language style in English will also be reviewed. 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

 
           3.2.2 Learning outcomes, delivery modes and assessment for Semester 2 

Module 

Delivery – contact hours 
Total number of 

hours in a 
module 

Total number 
of ECTS 

Forms of assessment of 
the learning outcomes P/A Academic 

discipline 
Lecture Seminar Workshop Practice 

Module 
5:General 
Education 

 90 45  135 18 Portfolio, oral exam B Education 
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Content  

This module contains a very broad scope of psychological and pedagogical foundation for teaching children, basic concepts in the field 
of psychology, the developmental profile of students during childhood and adolescence, cognition and social perception, the processes 
of communication between students and the teacher. This module also contains aspects concerning learning difficulties and strategies 
to support the development of aptitudes and interests together with emerging difficulties. Pedagogical content includes the 
organization and functioning of the education system in Poland and selected countries in Europe and worldwide, concepts regarding 
the roles of the teacher, and the elements of teacher's ethics. This module also contains issues regarding the teacher's profession in 
the face of socio-cultural changes in the multicultural and multilingual environment. 
Semester two courses:  Early education (30 h, SEM), Curriculum studies (30 h, WOK), Special education (30 h, SEM), Bilingualism 
and multiculturalism: Critical Issues and Practices (30 h, SEM), Developing Portfolio (15 h, WOK) 

 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07,K_U08, K_U09, K_U013 
K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K06, K_K09 

Module 7: 
Student 
Practice 2 

  15 30 45 3 Student teaching journal 
and blog 

P Education 

Module 
content 

The content of this module is related to the integration of practical and theoretical experiences. During the course, the experience 
gained during the internship is discussed and analyzed. 
Semester two courses:  Student practice 2 (30 h, PRA), Student practice clinic 2 (30 h, WOK) 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03,K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 

Diploma 
seminar 2 

  30  30 6 Thesis completion B Education 
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Seminar 
content 

Identification of the research questions, choosing appropriate research methodology, designing research instruments, collecting and 
analysing data. Academic language style in English will also be reviewed. 

Symbols of the 
learning 
outcomes 

K_W01, K_W06 
K_U10, K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02,K_K06, K_K08 

General 
University 
Subjects 
(OGUN) 

    45 3 Course syllabus   

Course 
content 

Students are required to take a minimum of 3 ECTS credits during the second year of study from a selection of General University 
Subjects (so called “OGUN” ) offered by the University of Warsaw. The selected courses should not be related to the students’ field of 
study, rather they should allow students to obtain knowledge, skills and competences in diverse areas to broaden their academic 
experience.    

 
Number of ECTS (per sem.1): 30 
Number of ECTS (per sem.2): 30 
Number of ECTS (per year): 60  
Total number of course hours (per sem.1): 360 
Total number of course hours (per sem.2): 240 
Total number of course hours: 600  
Total number of course hours (in a field of study): 1275 
CHART EXPLANATIONS 
Classes linked with the profile of teaching: 
– P – practical classes linked with practical profile 
– B – academic classes linked with academic profile 
– WOK – Workshop, 
– SEM – Seminar, 
– PRA – Practice, 
– LEC - Lecture 

 



15 

 

 
4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
Magister na kierunku Graduate Programme of Teaching English to Young Learners 

 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0114 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

67 ECTS 



16 

 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 150 godzin praktyk, 5 ECTS  

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych mieszczących się na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.  
Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-
mentorami/opiekunami studentów w szkołach, w których odbywają się praktyki. 
Praktyki rozpoczynają się od obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów praktyk. Następnie studenci, pod nadzorem mentorów, przeprowadzają 
stałe elementy lekcji (rozgrzewka, udzielanie instrukcji, organizowanie pracy w parach/grupach). Kolejnym etapem praktyk studenckich jest samodzielne planowanie 
i prowadzenie zajęć – całych lekcji. W ramach praktyk studenci, pod nadzorem mentorów, samodzielnie tworzą „CLIL Unit” – zestaw scenariuszy ośmiu lekcji 
powiązanych ze sobą tematycznie, integrujących treści językowo-przedmiotowe, a następnie prowadzą zaplanowane przez siebie zajęcia. 
W ramach odbywanej praktyki studenci wykorzystują swoją dotychczas zdobytą wiedzę na zajęciach z metodyki nauczania języka angielskiego oraz innych 
pokrewnych przedmiotów objętych programem studiów  
Celem nadrzędnym praktyk jest pogłębienie świadomości i refleksji nauczyciela opartej na wiedzy i zdobywanych w placówkach umiejętnościach oraz 
doświadczeniach pedagogicznych.  
Studenci podczas praktyk mają za zadanie: 
- przeprowadzić wstępną rozmowę z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk służącą ustaleniu zasad współpracy; 
- obserwować lekcje, a podczas obserwacji zastanowić się nad środowiskiem szkolnym, stałymi elementami lekcji, sposobami zarządzania klasą, instrukcjami 
dawanymi uczniom przez nauczyciela, materiałami dydaktycznymi; 
- współpracować z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk, konsultować z mentorem planowane lekcje; 
- prowadzić pod nadzorem mentora stałe elementy lekcji (rozgrzewka, wydawanie poleceń, organizowanie pracy w parach/grupach); 
- samodzielnie zaplanować i przeprowadzić zajęcia – całe lekcje, przygotować scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne; 
- samodzielnie zaplanować i przeprowadzić „CLIL Unit” – zestaw scenariuszy ośmiu lekcji powiązanych ze sobą tematycznie, integrujących treści językowo-
przedmiotowe; 
- dokonywać samooceny i refleksji dotyczącej przebiegu praktyk; 
- przygotować sprawozdanie z przebiegu praktyk i realizacji zadań w formie m. in. bloga, wpisów na platformie internetowej i portfolio. 
Celem praktyki pedagogicznej odbywanej przez studentów na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 jest: 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce; 
- nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk i pozostałymi osobami z personelu szkoły; 
- nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i ewaluacji procesu nauczania języka angielskiego w klasach 1-3; 
- nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć integrujących treści językowo-przedmiotowe; 
- nabycie umiejętności refleksyjnego analizowania i dokumentowania pracy własnej oraz dzieci w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych; 
- nabycie umiejętności autoewaluacji własnych działań w klasie i ich wpływu na przebieg lekcji/osiągnięcie celów lekcji; 
- doskonalenie umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w pracy nauczyciela; 
- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przebieg własnej praktyki, twórczego podejścia do wykonywanych zadań, inicjatywy i samodzielności w 
działaniu; 
- nabycie postawy gotowości do wyznaczania sobie kolejnych celów zawodowych, sposobów ich realizacji i weryfikowania, czy zostały one osiągnięte. 
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Załącznik nr 56 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo 8% literaturoznawstwo 
literaturoznawstwo 54% 
nauki o kulturze i religii 23% 

dziedzina nauk 
społecznych 

nauki o polityce i 
administracji 

15% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Helwetologia – studia szwajcarskie 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 przedmiot badań helwetologicznych i jego umiejscowienie w naukach 
humanistycznych i społecznych 

P7S_WG 

K_W02 terminologię na poziomie rozszerzonym, teorię, metodologię i stan 
badań z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiów szwajcarskich 

P7S_WG 

K_W03 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych w badaniach 
nad literaturą  

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące 
w obszarach literatury współczesnej Szwajcarii  

P7S_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu rozwój historyczny systemu politycznego 
Szwajcarii  

P7S_WG 

K_W06 główne tendencje rozwojowe w badaniach nad kulturą Szwajcarii P7S_WG 
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K_W07 w pogłębionym stopniu mechanizm funkcjonowania systemu 
językowego w Szwajcarii, jego zróżnicowania, jak i wpływu czynników 
społecznych na poziom umiejętności komunikacyjnych  

P7S_WG 

K_W08 w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia komparatystyki literackiej 
z zakresu studiów szwajcarskich 

P7S_WG 

K_W09 w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące 
w obszarach kultury współczesnej Szwajcarii 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 
K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące: krytyczną 

lekturę tekstów, krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk 
społecznych Szwajcarii, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie 
studiów szwajcarskich, formułowanie hipotez, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i 
przygotowania własnych prac naukowych z wykorzystaniem różnych 
źródeł i ujęć teoretycznych  

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie helwetologii i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą 
zawodową 

P7S_UU 

K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i 
tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii 
fachowej  

P7S_UK  

K_U04  posługiwać się językiem obcym (francuski, niemiecki, włoski) na 
poziomie minimum A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia 
językowego  

P7S_UW 
P7S_UK  

K_U05  posługiwać się dwoma językami obcymi na poziomie minimum B2+ 
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, w tym 
francuskim, niemieckim, włoskim 

P7S_UW 
P7S_UK 
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K_U06 przeprowadzić analizę socjolingwistyczną społeczeństwa różno- i 
wielojęzycznego, świadomy wyzwań i trudności, jakie mogą rodzić 
różno- i wielojęzyczność  

P7S_UW 

K_U07 wykorzystywać posiadaną wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
w zakresie helwetologii – formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł 
oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych 
metod i narzędzi lub ich przystosowanie na potrzeby zadania, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych  

P7S_UW 

K_U08 merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów 
oraz poglądów innych autorów w kontekście wielokulturowym oraz 
formułować wnioski i syntetycznie je ujmować 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U09 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne, ze specjalistami od helwetologii 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U10 planować, organizować i realizować przedsięwzięcie badawcze lub 
twórcze – indywidualnie i w zespole wielokulturowym; określać 
priorytety w realizacji zadań 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  P7S_KR 

K_K02  przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym 
badawczej 

P7S_KK 

K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści, w tym 
współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w życiu kulturalnym i 
społeczno-politycznym Szwajcarii oraz jej stosunków z Polską 

P7S_KK 

K_K04 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontekście 
wielokulturowym 

P7S_KO 

K_K05 respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i P7S_KR 
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prawa autorskiego 
K_K06 wypełniania zobowiązań społecznych, świadomy sensu aktywności 

obywatelskiej  
P7S_KO 

K_K07 systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk 
zachodzących w literaturze, kulturze i życiu społecznym 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 
4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie I 

  30      30 6 zal. na ocenę 
(prezentacja/prac
a semestralna) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i 
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religii/nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zasady przygotowywania i pisania tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie 
przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 
prace magisterskie realizowane w trybie projektowym w zespole wokół bieżących tematów proponowanych przez Polsko-
Szwajcarską Izbę Gospodarczą 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K07 

System 
polityczny 
Konfederacji 
Szwajcarskiej 

 30       30 3 zal. na ocenę 
(EP) 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zagadnienia prawno-ustrojowe z zakresu prawa konstytucyjnego Konfederacji Szwajcarskiej w ujęciu historycznym i 
problemowym; konstytucyjna analiza systemów rządów, z uwzględnieniem zakresu kompetencji organów państwowych oraz 
występujących relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą i sądowniczą; uwarunkowania historyczne, polityczne, 
gospodarcze i społeczne kształtujące system polityczny Szwajcarii; budowa administracyjno-terytorialna państwa; 
politycznoustrojowe znaczenie form demokracji bezpośredniej; prawo wyborcze systemu partyjnego; główne partie polityczne 
w Szwajcarii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U07, K_K03, K_06 

Helwetologia 

 2 x 30       60 6 zal. na ocenę 
(T/Pr./praca 
semestralna) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
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kulturze i 
religii/nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

helwetologia jako inter- i transdyscyplinarny program badawczy, mający na celu zintegrowanie dotychczas homogenicznie i 
monokulturowo traktowanych dyscyplin naukowych: językoznawstwa i literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o 
polityce i administracji; kategorie analityczne wyższego rzędu, tj. tożsamość i wielokulturowość; analiza konkretnych tekstów 
kultury oraz dyskursów tematycznych m.in. analizy dyskursów tożsamościowych w Szwajcarii; badania nad Szwajcarią w 
ujęciu wielodyscyplinarnym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego lub kontekstów kulturowych dominujących w obrębie 
badanego obszaru wiedzy, konstruowanie paradygmatów badań naukowych dla helwetologii, wprowadzenie koncepcji teorii 
ugruntowanej do przestrzeni badań humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 

Kultura 
 3 x 30       90 3 x 3 = 9 zal. na ocenę (T) B nauki o kulturze 

i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

wykorzystanie teorii literaturoznawczych w analizie wybranych problemów kulturowych, gospodarczych i społecznych 
współczesnej Szwajcarii niemiecko-, francusko i włoskojęzycznej; krytyczna lektura literatury przedmiotu; analiza tekstów 
kultury i materiałów audiowizualnych; prezentacje oraz dyskusje nad aktualnymi wydarzeniami i zjawiskami obecnymi w 
przestrzeni publicznej Szwajcarii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_K02, K_K03 

Język obcy 
pierwszy 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   120     120 4 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język potrzebny w 
sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru 
językowego na różnych poziomach językowych w zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 

Język obcy drugi 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 2 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

gramatyka, leksyka, ortografia i interpunkcja wybranego języka obcego oraz zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze; elementy wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru językowego na różnych poziomach językowych w 
zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie II 

  30      30 8 zal. na ocenę 
(T/Pr./PR) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i 
religii/nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

zasady przygotowywania i pisania tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i 
precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie 
przykładowego materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 
prace magisterskie realizowane w trybie projektowym w zespole wokół bieżących tematów proponowanych przez Polsko-
Szwajcarską Izbę Gospodarczą 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K07 

Literatura 
30 2 x 30       90 3 x 3 = 9 zal. na ocenę 

(T/EU) 
B literaturoznawst

wo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

przegląd najistotniejszych utworów francusko-, niemiecko- i włoskojęzycznej literatury Szwajcarii, w tym tekstów 
najnowszych; rozmaite formy literackie na tle kontekstu społecznego, politycznego, historycznego, kulturowego i językowego 
Konfederacji Szwajcarskiej w ujęciu chronologicznym; wybrane postaci, zjawiska oraz zagadnienia literackie obecne w 
twórczości pisarzy związanych ze Szwajcarią 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U03, K_U07, K_U08, K_K03 

Metody badań 
helwetologicznyc
h 

 30       30 3 zal. na ocenę 
(T/Pr./E) 

B literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

helwetologiczne zagadnienia badawcze w zakresie studiów nad Szwajcarią w kontekście społeczno-kulturowym, 
perspektywa inter-, trans- oraz unidyscyplinarna, ‘nowa humanistyka’; literaturoznawstwo a studia kulturowe  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K02, K_K03, K_K07 

Język obcy 
pierwszy 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   120     120 4 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język potrzebny w 
sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru 
językowego na różnych poziomach językowych w zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 
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Język obcy drugi 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 2 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

gramatyka, leksyka, ortografia i interpunkcja wybranego języka obcego oraz zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze; elementy wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru językowego na różnych poziomach językowych w 
zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 

Zajęcia 
niekierunkowe 

        30   4 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych lub nauk ścisłych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy  
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 12 zal. na ocenę 
(T/Pr./PR) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i 
religii/nauki o 
polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i precyzowanie 
tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie przykładowego 
materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: prace 
magisterskie realizowane w trybie projektowym w zespole wokół bieżących tematów proponowanych przez Polsko-
Szwajcarską Izbę Gospodarczą 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K07 

Helwetologia 

 30       30 3 zal. na ocenę 
(T/Pr./praca 
semestralna) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i 
religii/nauki o 
polityce i 
administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

helwetologia jako inter- i transdyscyplinarny program badawczy, mający na celu zintegrowanie dotychczas homogenicznie i 
monokulturowo traktowanych dyscyplin naukowych: językoznawstwa i literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o 
polityce i administracji; kategorie analityczne wyższego rzędu, tj. tożsamość i wielokulturowość; analiza konkretnych tekstów 
kultury oraz dyskursów tematycznych m.in. analizy dyskursów tożsamościowych w Szwajcarii; badania nad Szwajcarią w 
ujęciu wielodyscyplinarnym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego lub kontekstów kulturowych dominujących w obrębie 
badanego obszaru wiedzy, konstruowanie paradygmatów badań naukowych dla helwetologii, wprowadzenie koncepcji teorii 
ugruntowanej do przestrzeni badań humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 

Socjolingwistyka: 
Szwajcaria i 
języki 

 3 x 30       90 3 x 3 = 9 zal. na ocenę 
(T/praca 
semestralna) 

B językoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

problem języka od Republiki Helweckiej do Państwa Związkowego; instytucjonalizacja czterojęzyczności w Szwajcarii od 
1848 roku; sprawa języka w nowej konstytucji federalnej (1996); kwestia językowa w edukacji; wielojęzyczność z perspektywy 
poszczególnych grup językowych; różne modele wielojęzyczności; problemy społeczeństwa wielojęzycznego na przykładzie 
Szwajcarii; szwajcarska polityka językowa; badania nad językiem; społeczny wymiar języka; odmiany (funkcjonalne, 
regionalne, środowiskowe) i zastosowania języka w Szwajcarii 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_U06, K_U07, K_U09, K_K03, K_K06 

Język obcy 
pierwszy 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 2 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język potrzebny w 
sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru 
językowego na różnych poziomach językowych w zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 

Język obcy drugi 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 2 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

gramatyka, leksyka, ortografia i interpunkcja wybranego języka obcego oraz zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze; elementy wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru językowego na różnych poziomach językowych w 
zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_K01 

Przedmiot w 
języku obcym 
innym niż 

        30 2 zal. na ocenę 
(T/Pr./E/praca 
semestralna) 

B  
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fr./niem./wł. na 
poziomie B2+ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

zajęcia do wyboru z oferty zajęć Wydziału Neofilologii w języku obcym innym niż fr./niem./wł. na poziomie B2+ – tematyka 
zależna od wybranych zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie IV 

  30      30 12 zal. na ocenę 
(T/Pr./PR) 

B językoznawstw
o/ 
literaturoznawst
wo/nauki o 
kulturze i 
religii/nauki o 
polityce i 
administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

przygotowywanie i pisanie tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy magisterskiej): wybór i precyzowanie 
tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie przykładowego 
materiału, wybór metody analizy i prezentacji wyników; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: prace 
magisterskie realizowane w trybie projektowym w zespole wokół bieżących tematów proponowanych przez Polsko-
Szwajcarską Izbę Gospodarczą 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K07 

Komparatystyka 
 30       30 3 zal. na ocenę 

(Pr.) 
B literaturoznawst

wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

zestawienie tekstów kultury i tekstów użytkowych związanych ze Szwajcarią włoskojęzyczną z innymi tekstami w języku 
włoskim i polskim; analiza porównawcza tekstów autorów wywodzących się z Ticino i Gryzonii, ze szczególnym 
uwzględnieniem wzajemnych wpływów, relacji, paraleli, przenikania się różnorodnych tendencji, motywów, rozwiązań 
formalnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_U01, K_U07, K_U08, K_K03 

Język obcy 
pierwszy 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 4 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne, język prasowy, język urzędowy i komunikacja publiczna, język potrzebny w 
sektorach usługowych, tj. logistyka i spedycja, z uwzględnieniem wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru 
językowego na różnych poziomach językowych w zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_U05, K_K01 

Język obcy drugi 
(niemiecki, 
francuski, włoski) 

   60     60 4 zal. na ocenę 
(T/dyskusja/akty
wność/praca 
semestralna) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

gramatyka, leksyka, ortografia i interpunkcja wybranego języka obcego oraz zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze; elementy wiedzy realioznawczej kraju/-ów wybranego obszaru językowego na różnych poziomach językowych w 
zależności od poziomu biegłości językowej kandydata 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03, K_U04, K_K01 

Warsztaty 
kompetencji 
miękkich 

     2 x 
15 

  30 4 zal. na ocenę 
(T/Pr.) 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

istota kompetencji miękkich; analiza obecnego poziomu tych zdolności; kształcenie i rozwijanie kompetencji miękkich: 
osobistych i interpersonalnych; budowanie zespołu wielokulturowego; interakcje społeczne w środowisku wielokulturowym; 
analiza potrzeb i metody wdrażania kompetencji miękkich w zespole wielokulturowym 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_K01, K_K04 

Zajęcia 
niekierunkowe 

        30 3 zal. na ocenę 
(T/Pr./E/praca 
semestralna) 

B  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych lub nauk ścisłych  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1 290 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 7,5% 

literaturoznawstwo 52% 

nauki o kulturze i religii 7,5% 

dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 2,5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0232 Literatura i 

językoznawstwo 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 39 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 111 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

kierunek przypisany do 
dziedzin nauk 

humanistycznych i 
społecznych, punkty ECTS 



20 

w ramach tych dziedzin są 
zatem uzyskiwane w 
ramach przedmiotów 

kierunkowych 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

84 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 57 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Historia 100% Historia 
    
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: historia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia (7)` 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii, w tym 
zwłaszcza metody krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy 
postępowania badawczego. 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybraną epokę historyczną i obszar badań historycznych; 
uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym 
zakresie. 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybraną 
epoką i obszarem badań historycznych; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej 
zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym historię historiografii oraz współczesne teorie, prądy i szkoły 
badawcze związane z wybraną epoką i obszarem badań historycznych. 

P7S_WG 
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K_W05 w stopniu pogłębionym nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką i obszarem badań 
historycznych. 

P7S_WG 

K_W06 związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności 
dla rozwoju historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania 
osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu nauk historycznych oraz 
terminologię innych wybranych nauk humanistycznych i społecznych; rozumie 
potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej; rozumie naturę języka jako 
narzędzia komunikacji w naukach historycznych i historyczną zmienność znaczeń 
słów i pojęć. 

P7S_WG 

K_W08 etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia 
badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a 
także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych 
badaczy. 

P7S_WK 

K_W09 wpływ uwarunkowań historycznych na świadomość i tożsamość współczesnych 
społeczeństw oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie; rozumie sposoby 
wykorzystywania wiedzy o przeszłości w tych procesach. 

P7S_WK 

K_W10 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy 
zawodowej historyka. 

P7S_WK 

K_W11 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem społecznym oraz 
przedsiębiorczego wykorzystywania wiedzy historycznej w odpowiedzi na 
zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i 
opracowania do wybranego zagadnienia; prowadzić wieloaspektową krytykę źródeł 
historycznych z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii, w tym narzędzi 
cyfrowych, i na podstawie ich analizy formułować krytyczne sądy. 

P7S_UW 
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K_U02 ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym źródłem i 
problemem badawczym oraz różne propozycje interpretacyjne i metodologiczne 
występujące w tych badaniach. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze z zakresu historii, dobierać 
metody i specjalistyczne narzędzia służące ich rozwiązaniu, stawiać hipotezy i je 
testować oraz prezentować wyniki swoich badań w różnych formach i przy 
wykorzystaniu różnego typu narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych 
i społecznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych. 

P7S_UW 

K_U05 porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i specjalistycznych technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk historycznych i innych dyscyplin 
humanistycznych oraz przekazywać wiedzę o historii niespecjalistom. 

P7S_UK 

K_U06 prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników własnych badań oraz 
poglądów innych autorów, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania. 

P7S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w tym w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów, 
przy wykorzystaniu specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 organizować pracę w zespole, współdziałać z partnerami o różnych kompetencjach w 
ramach zespołu oraz kierować pracą zespołu w procesie realizacji zadań z zakresu 
badań historycznych i upowszechniania wiedzy historycznej. 

P7S_UO 

K_U09 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, 
samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, rozwijać 
zainteresowania oraz kierować własną karierą zawodową, a także udzielać wsparcia 
innym osobom w tym zakresie. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  
 

K_K01 oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, przyjmowania i 
ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej oraz 
prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści. 

P7S_KK 
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K_K02 stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności warsztatowych i metody naukowej w 
rozwiązywaniu różnorodnych problemów i zadań zawodowych oraz jest gotów do 
korzystania z opinii ekspertów w przypadkach wykraczających poza jego kompetencje. 

P7S_KK 

K_K03 uznawania znaczenia wiedzy o przeszłości w kształtowaniu tożsamości 
współczesnych wspólnot lokalnych, regionalnych, religijnych, narodowych, 
ponadnarodowych i innych; ma pogłębioną świadomość znaczenia historii dla 
utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach oraz roli historyka w tym 
procesie.  

P7S_KO 

K_K04 podejmowania działań służących ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
oraz inspirowania innych do aktywności prowadzącej do realizacji tego celu oraz jest 
gotów do upowszechniania wiedzy historycznej za pomocą różnych kanałów 
komunikacji i wśród różnych adresatów. 

P7S_KO 

K_K05 podejmowania działań służących twórczemu i przedsiębiorczemu wykorzystaniu 
wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych historyka w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie otoczenia społecznego, w projektach społeczno-kulturowych, 
edukacyjnych i innych. 

P7S_KO 

K_K06 samodzielnego identyfikowania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
społeczną odpowiedzialnością historyka, rozumie konieczność przestrzegania norm 
etycznych, standardów obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji 
wiedzy historycznej, a także do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 
zasad przez innych. 

P7S_KR 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i 
porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych 
historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów 
badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; 
prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy 
etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony 
własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem 
i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw 
badawczych innych osób; wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 
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Formy pisarstwa 
historycznego 1 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z 
konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Historia 
historiografii 

 30       30 4 T B Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, rozwój i zmienność dyscypliny naukowej historia w perspektywie historycznej; najważniejsze kierunki badawcze 
historiografii, uwarunkowania społeczne, polityczne, kulturowe i ideowe ich powstania; wpływ najważniejszych systemów 
filozoficznych i ideologii na sposób postrzegania historii i możliwości jej badania; wpływ innych nauk na historię w procesie jej 
rozwoju jako dyscypliny naukowej; rola historii jako nauki w procesach społeczno-kulturowych w szczególności w XIX i XX w.; 
specjalistyczna terminologia z zakresu historii historiografii; usytuowanie własnych badań i doświadczenia jako historyka w 
kontekście historycznego rozwoju dyscypliny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09; K_K03 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia 
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dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej 
epoki oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian 
na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie 
historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie 
historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych 
problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych 
dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, 
kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; 
wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa 
historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów 
dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych”, do 
wyboru przez 
studenta  

 X  X     30 4 E, T B Historia 

Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
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z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Nauki 
społeczne”, 
zajęcia 
ogólnouniwersyt
eckie, do wyboru 
przez studenta 
spoza oferty IH 

        Co 
najmnie
j 30 
godzin  

6 Zgodnie z 
sylabusem  

B Dziedzina nauk 
społecznych 
(ekonomia i 
finanse, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o 
bezpieczeństwie, 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, nauki o 
polityce i 
administracji, 
nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, nauki 
prawne, nauki 
socjologiczne, 
pedagogika, 
prawo 
kanoniczne, 
psychologia) 
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Treści 
programowe 

Zgodnie z sylabusem; rozbudzanie zaciekawienia rozwojem innych nauk i otwartości na propozycje badawcze innych nauk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Praca 
dyplomowa we 
współpracy z 
otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym 

       Kurs 
internet
owy 

Zgodnie 
z 
wymag
aniami 
jednost
ki 
prowad
zącej 

- Zgodnie z 
wymaganiami 
jednostki 
prowadzącej 

B  

Treści 
programowe  

Zgodnie z ofertą jednostki prowadzącej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11, K_U04, K_K03, K_K05 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i 
porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych 
historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów 
badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; 
prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy 
etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony 
własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem 
i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw 
badawczych innych osób; wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 
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Formy pisarstwa 
historycznego 2 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z 
konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U, K_K01, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych” (do 
wyboru)  

 X  X     30 4 E, T B Historia 

Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji w 
zakresie 

 X  X  X   30 4 Proj., praca 
pisemna, 
prezentacja 

B Historia 
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technologii 
informacyjnej i 
komunikacji 
naukowej” (do 
wyboru) 

Treści 
programowe  

Gatunki pisarstwa historycznego i specyfika stylu naukowego; sposoby konstruowania różnych wypowiedzi naukowych i 
popularnonaukowych; w tym z zastosowaniem zaawansowanych technik komunikacyjno-informacyjnych; błędy popełniane w 
tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych; znaczenie konstruktywnych recenzji jako elementu pracy badawczej; 
samodzielne tworzenie różnych tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz krytyczna ich ocena; zasady redakcji i 
korekty tekstu naukowego; sztuka argumentacji; występowanie w dyskusji naukowej w różnych rolach, planowanie i 
konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych na tematy specjalistyczne z wykorzystaniem zasad retoryki oraz narzędzi 
wizualizacji danych; ocena wypowiedzi innych zgodnie z zasadami obowiązującymi w polemice naukowej; metody 
samodzielnego doskonalenia kompetencji komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W10, K_U01, K_U03; K_U05, K_U06, K_K01, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
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statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i 
analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i 
badawcze związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich 
zmienność w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego 
Wschodu); instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; 
metody samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

30        30 2 T B Historia 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej 
epoki oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian 
w danej epoce na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w 
perspektywie historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w 
perspektywie historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na 
temat głównych problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach 
naukowych dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, 
gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; 
znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, 
obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe 
współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie 
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niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w 
kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U09, K_K01, K_K06 
 

Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe 
tych dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; 
związki nauk historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod 
badawczych odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we 
własnej praktyce badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna 
ocena; definiowanie i uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i 
neutralna/zaangażowana postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i 
porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych 
historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów 
badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; 
prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy 
etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony 
własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem 
i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw 
badawczych innych osób; wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 
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Węzłowe 
problemy 
wybranego 
obszaru lub 
dziedziny badań 
historycznych 

       Praca 
własna 
student
a 

 6 EU B Historia 

Treści 
programowe  

Ogólna i szczegółowa, wieloaspektowa wiedza na temat wybranego przez studenta jako wiodący obszaru badawczego 
(epoki lub/i dziedziny historycznej); zintegrowanie i pogłębienie wiedzy związanej z tematyką pracy magisterskiej; metody 
samodzielnego rozszerzania wiedzy i planowania własnej pracy; konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych o charakterze 
naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U04, K_U09, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i 
analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i 
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badawcze związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich 
zmienność w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego 
Wschodu); instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; 
metody samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 60 

8 T, E, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności  

B Historia 

Treści 
programowe 

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej 
epoki oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian 
na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie 
historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie 
historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych 
problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych 
dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, 
kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; 
wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa 
historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów 
dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw 
społecznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe 
tych dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; 
związki nauk historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod 
badawczych odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we 
własnej praktyce badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna 
ocena; definiowanie i uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i 
neutralna/zaangażowana postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 1 i 2  

  60      60 8+14 Ocena ciągła 
aktywności, 
praca 
magisterska 

B Historia 

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i 
porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych 
historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów 
badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; 
prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy 
etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony 
własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem 
i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw 
badawczych innych osób; wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05; K_W07; K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_U06, 
K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 

B Historia 
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narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

aktywności, 
praca pisemna 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i 
analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i 
badawcze związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich 
zmienność w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego 
Wschodu); instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; 
metody samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, E, kolokwium, 
ciągła ocena 
aktywności  

B Historia 
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Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej 
epoki oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian 
na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie 
historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie 
historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych 
problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych 
dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, 
kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; 
wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa 
historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów 
dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: co najmniej 690 
Informacje dodatkowe: 
 
I. Studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku historia, muszą zaliczyć zajęcia uzupełniające z 
programu studiów na kierunku historia I stopnia w wymiarze: 
 

• Wstęp do badań historycznych – ćwiczenia – 30 godz. 
• Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki – ćwiczenia – 30 godz. 
• Egzamin poziom B z wybranej epoki  
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II. Studenci mogą w trakcie studiów realizować fakultatywną specjalizację zawodową: 
• dydaktyczną 
• archiwistyczną 
• popularyzatorską 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauk humanistycznych Historia 95 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 7 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 117 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 

Załącznik  

ZASADY REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU HISTORIA 

STUDIA II STOPNIA 

1. Student rozpoczynający studia jest zobowiązany w pierwszym semestrze studiów (semestr zimowy I roku studiów), najpóźniej do 20 
listopada, wybrać indywidualnego opiekuna naukowego i uzyskać jego zgodę na pełnienie tej funkcji. 

2. Opiekunem naukowym jest promotor pracy magisterskiej. W przypadku, gdy promotor zadeklaruje, że nie podejmuje się pełnić funkcji 
indywidualnego opiekuna naukowego, opiekunem może być inny pracownik naukowy lub dydaktyczny IH UW ze stopniem co najmniej 
doktora. W przypadku niepodjęcia przez promotora pracy magisterskiej funkcji indywidualnego opiekuna naukowego studenta, student 
jest zobowiązany uzyskać zgodę na piśmie innego pracownika naukowego lub dydaktycznego ze stopniem co najmniej doktora na objęcie 
funkcji jego indywidualnego opiekuna naukowego. Pracownik naukowy lub dydaktyczny IH UW podejmuje obowiązki indywidualnego 
opiekuna naukowego studenta za zgodą promotora jego pracy magisterskiej i dyrektora ds. studenckich IH UW (lub/i dziekana ds. 
studenckich – w zależności od struktury organizacyjnej UW). 

3. Student ma obowiązek podać do wiadomości dyrektora ds. studenckich IH (lub/i dziekana ds. studenckich – w zależności od struktury 
organizacyjnej UW) imię i nazwisko promotora–indywidualnego opiekuna naukowego bądź nazwiska promotora i indywidualnego 
opiekuna naukowego w pierwszym semestrze I roku studiów, najpóźniej do dnia 1 grudnia. 

4. Do obowiązków indywidualnego opiekuna naukowego studenta należy: 
a. udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w sprecyzowaniu problematyki badawczej, którą student chce zgłębiać; 
b. udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w dokonaniu wyboru zajęć, które zostaną włączone do jego indywidualnego planu 

studiów; 
c. udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w skonstruowaniu indywidualnego planu studiów; 
d. zatwierdzenie indywidualnego planu studiów studenta i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na formularzu; 
e. opiniowanie i zatwierdzanie zmian w indywidualnym planie studiów studenta pozostającego pod jego opieką. 

5. Student przygotowuje indywidualny plan studiów w specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 
6. W planie studiów należy: 
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a. wskazać wszystkie przedmioty, które student chce zrealizować do końca II roku studiów, odpowiednio w poszczególnych grupach 
zajęć, w tym zajęcia, które zrealizował lub zaczął realizować w I semestrze I roku studiów; 

 zajęcia do wyboru realizowane w I semestrze I roku studiów, czyli przed zatwierdzeniem planu studiów, student wybiera samodzielnie 
z oferty IH UW, a następnie wpisuje do indywidualnego planu studiów; 

b. wskazać przypisaną im liczbę godzin i punktów ECTS; 
c. podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego seminarium, lub – jeżeli 

seminarium prowadzone jest przez więcej niż jednego samodzielnego pracownika naukowego – imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie 
naukowe samodzielnych pracowników naukowych; 

d. podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego, który przeprowadzi egzamin dopuszczający 
z obszaru badawczego (epoki i/lub dziedziny badawczej); 

e. tak dobrać zajęcia, by w ciągu roku student zaliczył łącznie co najmniej 60 pkt ECTS;  
f. tak dobrać zajęcia, by wykłady nie stanowiły więcej niż 15% łącznej liczby ECTS uzyskiwanych w ciągu całego toku studiów (liczba 

ECTS uzyskanych z wykładów nie może przekroczyć 18 w ciągu całego toku studiów); 
g. w przypadku zajęć z nauk społecznych, realizowanych poza IH, nie jest konieczne wykazywanie w planie tytułów zajęć, jednak student 

musi łącznie uzyskać z tych przedmiotów 6 ECTS. 
7. Informacja o ofercie dydaktycznej IH dla II stopnia studiów dostępna jest na stronie IH oraz w systemie USOS. 
8. Student jest zobowiązany opracować indywidualny plan studiów we współpracy z opiekunem naukowym do 20 grudnia i niezwłocznie 

przekazać go do sekretariatu ds. studenckich IH UW (i/lub dziekanatu – w zależności od struktury organizacyjnej UW), po wcześniejszym 
zatwierdzeniu planu przez opiekuna naukowego; opiekun jest zobowiązany potwierdzić swoją akceptację własnoręcznym podpisem na 
wypełnionym formularzu. 

9. Indywidualny plan studiów stanowi podstawę rozliczenia roku i całego toku studiów przez studenta. 
10. W uzasadnionych przypadkach student może dokonywać korekty swojego indywidualnego planu studiów po jego zatwierdzeniu przez 

opiekuna naukowego. Zmiany takie muszą zostać dokonane na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem etapu studiów, którego zmiany 
dotyczą. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zgoda dyrektora ds. studenckich IH UW (lub/i dziekana – w zależności od struktury 
organizacyjnej UW).  
W celu uzyskania zgody student zobowiązany jest do: 
a. przedłożenia uzasadnienia postulowanej zmiany/zmian na piśmie indywidualnemu opiekunowi naukowemu i zatwierdzone przez 

opiekuna, co musi zostać potwierdzone jego własnoręcznym podpisem; 
b. przedłożenia znowelizowanego indywidualnego planu studiów dyrektorowi ds. studenckich IH UW (lub/i dziekanowi – w zależności od 

struktury organizacyjnej UW) co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywać się będą zajęcia nowo 
wprowadzone do indywidualnego planu studiów; w planie należy wykazać nazwę przedmiotu, liczbę godzin i przyporządkowanych 
ECTS. 
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Formularz wypełniany przez studenta i zatwierdzany przez opiekuna naukowego.  
 

Indywidualny plan studiów 
 

Imię i nazwisko ……. (studenta) 
Numer albumu ……… (studenta) 
Studia w latach ……….. – ……….. 
 
Promotor pracy magisterskiej …………… (Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy) 
Indywidualny opiekun naukowy …………. (Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy) 
 
 

Rok 
studiów 

Semestr 
(1, 2, 3, 4) 

Nazwa przedmiotu Nazwa grupy zajęć Liczba 
godzin  

Liczba 
punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe 

1 1 Historia historiografii  30 4 

Zajęcia do wyboru przez studenta 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa)  
nauczycielska – przygotowanie do nauczania przedmiotu głównego historia oraz przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie w 

szkołach ponadpodstawowych 
 

Na kierunku Historia 
Poziom kształcenia studia II stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki  
Forma studia stacjonarne  
Rok studiów pierwszy 
 
Semestr zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 1 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• ma wiedzę na temat sylwetki rozwojowej ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• zna formy aktywności uczniów w okresie ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
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• ma wiedzę o problemach rozwojowych uczniów w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
Umiejętności 

• rozróżnia aspekty rozwoju ucznia w okresie ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje przejawy różnych form aktywności ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje zmiany psychiczne zachodzące w ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje symptomy dysharmonii w rozwoju ucznia; 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec 
uczniów;  
• prezentuje postawę szacunku wobec unia; 
• ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej 
wiedzy z zakresu psychologii ucznia. 
 

Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      30 1 EU, proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• rozumie znaczenie środowiska rówieśniczego oraz autorytetów 
w szkole ponadpodstawowej; 
• zna metody rozwiązywania konfliktów; 
• posiada wiedzę na temat pracy nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej; 
Umiejętności: 
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• stosuje metody komunikacji adekwatne do sytuacji 
wychowawczej;  
• rozpoznaje i rozwiązuje problemy wychowawcze w szkole 
ponadpodstawowej; 
• odnajduje fachową literaturę z zakresu pedagogiki w szkole 
ponadpodstawowej; 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec 
uczniów;  
• wykazuje empatię wobec potrzeb wychowawczych ucznia; 
• ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej 
wiedzy z zakresu pedagogiki w szkole ponadpodstawowej. 
 

Procesy narodowościowe w XIX–
XXI w.  

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Procesy narodowościowe w XIX–
XXI w. 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna koncepcje i wybrane definicje narodu; 
• wymienia najważniejsze problemy narodowościowe we 
współczesnej Europie; 
• rozumie procesy zachodzące we współczesnej Europie i osadza 
je w kontekście historycznym; 
Umiejętności 

• omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania 
długotrwałych konfliktów miedzy narodami; 
• omawia zagadnienie migracji we współczesnej Europie i na 
świecie; 
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• rozpoznaje i ocenia zjawiska negatywne i pozytywne w 
relacjach między narodami; 
• czerpie informacje z różnych źródeł oraz je hierarchizuje, 
analizuje i ocenia. 
Kompetencje społeczne 

• reprezentuje postawę poszanowania własnego i innych 
narodów; 
• dostrzega wpływ mediów na kształtowanie wyobrażeń o innych 
narodach; 
• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna główne zasady funkcjonowania systemu gospodarczego we 
współczesnej Polsce i Europie; 
• przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w 
gospodarce rynkowej; 
• wymienia główne prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy; 
Umiejętności 
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• wyjaśnia zasady funkcjonowania współczesnej gospodarki 
rynkowej; 
• ocenia rolę banków we współczesnej ekonomii światowej; 
• wyjaśnia na przykładach znaczenie głównych elementów 
działań marketingowych dla przedsiębiorstw i konsumentów; 
• prezentuje swój pogląd na temat udziału państwa w życiu 
gospodarczym; 
• przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji; 
• czerpie informacje na temat współczesnych ekonomii z różnych 
źródeł oraz hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• dostrzega rolę mediów w życiu gospodarczym; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie podstawowym w szkole 
ponadpodstawowej; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
• przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów; 
• planuje swoją pracę dydaktyczną; 

Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie podstawowym; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych; 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
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• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną; 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

Podstawy wiedzy o prawie 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Podstawy wiedzy o prawie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• zna rodzaje i gałęzie prawa oraz podaje zasady tworzenia i 
egzekwowania prawa; 
• zna podstawowe pojęcia związane z prawem; 
• wymienia źródła, z których wywodzą się normy w różnych 
systemach prawnych; 
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• zna podstawowe procedury obowiązujące w postępowaniu 
cywilnym, karnym i administracyjnym; 
• zna zasady organizacji sądów powszechnych w Polsce; 
• definiuje pojęcie prawa człowieka i wymienia najważniejsze z 
nich; 
Umiejętności 

• omawia źródła, funkcje i dziedziny prawa oraz rozpoznaje 
rodzaje prawa; 
• wyjaśnia zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w 
systemie prawnym; 
• opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych; 
• wyjaśnia zasady powoływania sędziów; 
• przedstawia ideę i historyczny rodowód praw człowieka; 
• charakteryzuje prawa człowieka i obywatela opisane w 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 
• odnajduje akty prawne regulujące wybrane dziedziny życia 
społecznego. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość znaczenia prawa i praworządności w życiu 
każdego człowieka oraz w funkcjonowaniu państwa; 
• jest gotów do stałego poszerzania i aktualizowania swojej 
wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 



37 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• zna prawidłowości życia społecznego; 
• wskazuje źródła i skutki konfliktów społecznych oraz sposoby 
ich rozwiązywania; 
• zna zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, 
• podaje przykłady norm i instytucji społecznych oraz 
charakteryzuje ich funkcje w życiu społecznym; 
• zna przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat i ich skutki, 
Umiejętności: 

• charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, 
społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
• omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów 
społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania. 
• opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym; 
• opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz 
sposoby przeciwdziałania temu zjawisku; 
• czerpie z rożnych źródeł, selekcjonuje i ocenia informacje 
dotyczące wybranych zagadnień; 
• formułuje pytania dotyczące zagadnień życia społecznego we 
współczesnej Polsce i na świecie i znajduje materiały niezbędne do 
udzielenia na nie odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu postaw 
umiejętność opinii uczniów; 
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• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• wie w jaki sposób kształtuje się opinia publiczna; 
• zna cele i formy przekazu medialnego; 
• charakteryzuje najważniejsze media w Polsce i na świecie; 
Umiejętności: 

• wyjaśnia jakimi sposobami wyraża się opinia publiczna oraz 
wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne;  
• opisuje funkcje mediów oraz wyjaśnia znaczenie ich 
niezależności i pluralizmu; 
• analizuje rożne formy przekazu medialnego; 
• formułuje pytania dotyczące funkcjonowania opinii publicznej i 
mediów i znajduje materiały niezbędne do udzielenia na nie 
odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu opinii 
publicznej i postaw jednostek; 
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• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna regulamin praktyk i zasady prowadzenia dokumentacji 
praktyk; 
• na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
• zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
• czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji historii w 
szkole ponadpodstawowej; 
• charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego w zespołach klasowych; 
• opisuje organizację przestrzeni w klasie i sposoby jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 

• ocenia czynności podejmowane przez opiekuna praktyki w toku 
prowadzonej przez niego lekcji i aktywności pozalekcyjnej; 

• planuje i przeprowadza lekcje historii w szkole ponadpodstawowej; 
• wykorzystuje w toku lekcji historii środki multimedialne, 

technologię informacyjną i przygotowane przez siebie pomoce 
dydaktyczne; 

• stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 
przedmiotowej; 
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• rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

• rozpoznaje specyfikę interakcji nauczyciel–uczeń oraz interakcji 
między uczniami w toku lekcji historii; 

• współpracuje z opiekunem praktyki, innymi nauczycielami oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

• docenia znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania–
uczenia się; 

• dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
• ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna regulamin praktyk i zasady prowadzenia dokumentacji 
praktyk; 
• na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
• zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
• czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji WOS w szkole 
ponadpodstawowej; 
• charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego w zespołach klasowych; 
• opisuje organizację przestrzeni w klasie i sposoby jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 
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• ocenia czynności podejmowane przez opiekuna praktyki w toku 
prowadzonej przez niego lekcji WOS i aktywności pozalekcyjnej; 

• planuje i przeprowadza lekcje WOS w szkole ponadpodstawowej; 
• wykorzystuje w toku lekcji WOS środki multimedialne, technologię 

informacyjną i przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne; 
• stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 

przedmiotowej; 
• rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

• rozpoznaje specyfikę interakcji nauczyciel–uczeń oraz interakcji 
między uczniami w toku lekcji; 

• współpracuje z opiekunem praktyki, innymi nauczycielami oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

• docenia znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania–
uczenia się; 

• dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
• ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 
 



42 

 
Rok studiów drugi 
Semestr zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym; 

• zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
historii; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych w programie rozszerzonym. 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
• przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i 

przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test 
nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania. 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

• zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 
• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 

nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w zakresie rozszerzonym; 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie 
rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
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• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 
kształcenia; 

• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

 
X 

       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• wymienia zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej; 
• wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i 
przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w 
systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej; 
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• zna procedury powoływania organów władzy państwowej i 
tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce. 
Umiejętności: 

• omawia zasadnicze kompetencje oraz zasady powoływania 
władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, 
• wyjaśnia, czym zajmuje się administracja zespolona i 
niezespolona; 
• omawia kompetencje i sposób działa organów kontroli 
państwowej, ochrony państwa i zaufania publicznego; 
• przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego; 
• czerpie wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i 
funkcjonowania organów państwa i samorządu z rożnych źródeł; 
• krytycznie ocenia treści zawarte w rożnych źródłach. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• dostrzega korelację między prawidłowym funkcjonowaniem 
instytucji państwowych i samorządowych, a życiem obywateli; 
• rozumie znaczenie poszczególnych instytucji dla 
funkcjonowania państwa demokratycznego. 
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Rok studiów drugi 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 2 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• rozumie zasady konstruowania testów i sprawdzianów, w tym 
egzaminu maturalnego; 

• wymienia funkcje oceny w procesie nauczania–uczenia się; 
• zna zasady i cele standaryzacji zadań testowych; 

Umiejętności 

• konstruuje różne typy zadań testowych oraz sprawdzianów; 
• dokonuje ewaluacji przygotowanych przez siebie testów i 

sprawdzianów; 
• analizuje i ocenia przydatność publikowanych testów i 

sprawdzianów; 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość potrzeby ewaluacji konstruowanych przez siebie 
testów i sprawdzianów; 
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• ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i 
oceniania uczniów; 

• rozumie konieczność stałego doskonalenia swoich umiejętności 
w zakresie tworzenia narzędzi ewaluacji; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania. 
 

Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna genezę, cele, struktury, sposoby funkcjonowania i działania 
ONZ, Unii Europejskiej, NATO oraz innych instytucji 
międzynarodowych; 
• wskazuje przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie oraz wskazuje te, którym towarzyszy terroryzm; 
• wskazuje na pozytywne i negatywne skutki globalizacji; 
• zna genezę, atrybuty, funkcje państwa oraz opisuje antyczne i 
chrześcijańskie korzenie demokracji; 
• zna współczesne systemy polityczne państw demokratycznych; 
• wskazuje i ilustruje zagrożenia dla demokracji. 
Umiejętności 

• charakteryzuje ideologie totalitarne, odwołując się do 
przykładów historycznych; 
• charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne; 
• charakteryzuje różne systemy partyjne oraz porównuje funkcje 
partii politycznych w państwach demokratycznych i 
niedemokratycznych; 
• podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych 
państw demokratycznych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje w Polsce; 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 29 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 540 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie)  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

• charakteryzuje system władzy i uprawnienia obywateli w 
reżimach totalitarnych i autorytarnych; 
• wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie; 
• przedstawia na przykładach najczęściej stosowane metody 
rozwiązywania sporów między państwami; 
• czerpie informacje na temat współczesnych stosunków 
międzynarodowych z różnych źródeł; 
• hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Załącznik nr 58 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Historia  Historia 
    
Razem: -  - 
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2. Kierunek studiów: historia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii, w tym 
zwłaszcza metody krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy 
postępowania badawczego. 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybraną epokę historyczną i obszar badań historycznych; 
uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym 
zakresie. 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybraną 
epoką i obszarem badań historycznych; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej 
zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym historię historiografii oraz współczesne teorie, prądy i szkoły 
badawcze związane z wybraną epoką i obszarem badań historycznych. 

P7S_WG 
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K_W05 w stopniu pogłębionym nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką i obszarem badań 
historycznych. 

P7S_WG 

K_W06 związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności 
dla rozwoju historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania 
osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu nauk historycznych oraz 
terminologię innych wybranych nauk humanistycznych i społecznych; rozumie 
potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej; rozumie naturę języka jako 
narzędzia komunikacji w naukach historycznych i historyczną zmienność znaczeń 
słów i pojęć. 

P7S_WG 

K_W08 etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia 
badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a 
także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych 
badaczy. 

P7S_WK 

K_W09 wpływ uwarunkowań historycznych na świadomość i tożsamość współczesnych 
społeczeństw oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie; rozumie sposoby 
wykorzystywania wiedzy o przeszłości w tych procesach. 

P7S_WK 

K_W10 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy 
zawodowej historyka. 

P7S_WK 

K_W11 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem społecznym oraz 
przedsiębiorczego wykorzystywania wiedzy historycznej w odpowiedzi na 
zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i 
opracowania do wybranego zagadnienia; prowadzić wieloaspektową krytykę źródeł 
historycznych z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii, w tym narzędzi 
cyfrowych, i na podstawie ich analizy formułować krytyczne sądy. 

P7S_UW 
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K_U02 ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym źródłem i 
problemem badawczym oraz różne propozycje interpretacyjne i metodologiczne 
występujące w tych badaniach. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze z zakresu historii, dobierać 
metody i specjalistyczne narzędzia służące ich rozwiązaniu, stawiać hipotezy i je 
testować oraz prezentować wyniki swoich badań w różnych formach i przy 
wykorzystaniu różnego typu narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych 
i społecznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych. 

P7S_UW 

K_U05 porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i specjalistycznych technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk historycznych i innych dyscyplin 
humanistycznych oraz przekazywać wiedzę o historii niespecjalistom. 

P7S_UK 

K_U06 prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników własnych badań oraz 
poglądów innych autorów, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania. 

P7S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w tym w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów, 
przy wykorzystaniu specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 organizować pracę w zespole, współdziałać z partnerami o różnych kompetencjach w 
ramach zespołu oraz kierować pracą zespołu w procesie realizacji zadań z zakresu 
badań historycznych i upowszechniania wiedzy historycznej. 

P7S_UO 

K_U09 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, 
samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, rozwijać 
zainteresowania oraz kierować własną karierą zawodową, a także udzielać wsparcia 
innym osobom w tym zakresie. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  
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K_K01 oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, przyjmowania i 
ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej oraz 
prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści. 

P7S_KK 

K_K02 stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności warsztatowych i metody naukowej w 
rozwiązywaniu różnorodnych problemów poznawczych i zadań zawodowych oraz jest 
gotów do korzystania z opinii ekspertów w przypadkach wykraczających poza jego 
kompetencje. 

P7S_KK 

K_K03 uznawania znaczenia wiedzy o przeszłości w kształtowaniu tożsamości 
współczesnych wspólnot lokalnych, regionalnych, religijnych, narodowych, 
ponadnarodowych i innych oraz ma pogłębioną świadomość znaczenia historii dla 
utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach oraz rolę historyka w tym 
procesie.  

P7S_KO 

K_K04 podejmowania działań służących ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
oraz inspirowania innych do aktywności prowadzącej do realizacji tego celu oraz jest 
gotów do upowszechniania wiedzy historycznej za pomocą różnych kanałów 
komunikacji i wśród różnych grup adresatów. 

P7S_KO 

K_K05 podejmowania działań służących twórczemu i przedsiębiorczemu wykorzystaniu 
wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych historyka w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie otoczenia społecznego, w projektach społeczno-kulturowych, 
edukacyjnych i innych. 

P7S_KO 

K_K06 samodzielnego identyfikowania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
społeczną odpowiedzialnością historyka, rozumie konieczność przestrzegania norm 
etycznych standardów obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji 
wiedzy historycznej, a także do podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych 
zasad przez innych. 

P7S_KR 

 
 

  



6 

3. Nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie i 
podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 

Formy pisarstwa 
historycznego 1 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z 
konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K06 

Historia 
historiografii 

 30       30 4 T B Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, rozwój i zmienność dyscypliny naukowej historia w perspektywie historycznej; najważniejsze kierunki badawcze 
historiografii, uwarunkowania społeczne, polityczne, kulturowe i ideowe ich powstania; wpływ najważniejszych systemów 
filozoficznych i ideologii na sposób postrzegania historii i możliwości jej badania; wpływ innych nauk na historię w procesie jej 
rozwoju jako dyscypliny naukowej; rola historii jako nauki w procesach społeczno-kulturowych w szczególności w XIX i XX w.; 
specjalistyczna terminologia z zakresu historii historiografii; usytuowanie własnych badań i doświadczenia jako historyka w 
kontekście historycznego rozwoju dyscypliny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09; K_K03 
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Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w 
procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych” (do 
wyboru) 

 X  X    e-
learning 

30 4 E, T B Historia 
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Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Nauki 
społeczne”, 
zajęcia 
ogólnouniwersyt
eckie (do 
wyboru) 

X X  X    e-
learning 

Co 
najmnie
j 30 
godzin  

6 Zgodnie z 
sylabusem.  

B Dziedzina nauk 
społecznych 
(ekonomia i 
finanse, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o 
bezpieczeństwi
e, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, nauki 
o polityce i 
administracji, 
nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, nauki 
prawne, nauki 
socjologiczne, 
pedagogika, 
prawo 



10 

kanoniczne, 
psychologia) 

Treści 
programowe 

Zgodnie z sylabusem; rozbudzanie zaciekawienia rozwojem innych nauk i otwartości na propozycje badawcze innych nauk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i 
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porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych 
historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów 
badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; 
prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy 
etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony 
własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem 
i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw 
badawczych innych osób; wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 

Formy pisarstwa 
historycznego 2 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 PR B Historia 

Treści 
programowe  

Różne typy i formy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie w prezentowaniu wybranych problemów danej epoki lub obszaru 
badawczego; krytyczna analiza form i dorobku historiografii; specjalistyczna terminologia nauk historycznych właściwa dla 
badanej epoki i dziedziny historii; znaczenie języka jako narzędzia komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z 
konstruowaniem narracji historycznej; standardy (m.in. etyczne) obowiązujące podczas przygotowywania i publikacji tekstów 
naukowych, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U, K_K01, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
językowych” (do 
wyboru) 

 X  X    e-
learning 

30 4 E, T B Historia 
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Treści 
programowe  

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna 
terminologia historyczna i specyfika narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych 
z zakresu historii w danym j. nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; 
świadomość roli znajomości języka obcego w komunikacji naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U05, K_U07, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji w 
zakresie 
technologii 
informacyjnej i 
komunikacji 
naukowej” (do 
wyboru) 

 X  X  X   30 4 Proj., praca 
pisemna, 
prezentacja 

B Historia 

Treści 
programowe  

Gatunki pisarstwa historycznego i specyfika stylu naukowego; sposoby konstruowania różnych wypowiedzi naukowych i 
popularnonaukowych; w tym z zastosowaniem zaawansowanych technik komunikacyjno-informacyjnych; błędy popełniane w 
tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych; znaczenie konstruktywnych recenzji jako elementu pracy badawczej; 
samodzielne tworzenie różnych tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz krytyczna ich ocena; zasady redakcji i 
korekty tekstu naukowego; sztuka argumentacji; występowanie w dyskusji naukowej w różnych rolach, planowanie i 
konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych na tematy specjalistyczne z wykorzystaniem zasad retoryki oraz narzędzi 
wizualizacji danych; ocena wypowiedzi innych zgodnie z zasadami obowiązującymi w polemice naukowej; metody 
samodzielnego doskonalenia kompetencji komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W10, K_U01, K_U03; K_U05, K_U06, K_K01, K_K06 
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Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w 
czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 

30        30 2 T B Historia 
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(do wyboru z 
oferty IH) 

Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian w danej 
epoce na tle porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie 
historycznej; znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie 
historycznej; różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych 
problemów historii poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych 
dotyczących tych problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, 
kulturowej oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; 
wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa 
historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa 
kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U09, K_K01, K_K06 
 

Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych 
dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk 
historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych 
odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce 
badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie i 
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uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i neutralna/zaangażowana 
postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminaria 1 i 2 
  60      60 8 Ocena ciągła 

aktywności, proj. 
B Historia 

Treści 
programowe  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie i 
podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
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z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W8, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06 

Węzłowe 
problemy 
wybranego 
obszaru lub 
dziedziny badań 
historycznych 

       Praca 
własna 
student
a 

 6 EU B Historia 

Treści 
programowe  

Ogólna i szczegółowa, wieloaspektowa wiedza na temat wybranego przez studenta jako wiodący obszaru badawczego (epoki 
lub/i dziedziny historycznej); zintegrowanie i pogłębienie wiedzy związanej z tematyką pracy magisterskiej; metody 
samodzielnego rozszerzania wiedzy i planowania własnej pracy; konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych o charakterze 
naukowym.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U04, K_U09, K_K01 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 
narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności, 
praca pisemna 

B Historia 
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Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w 
czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 60 

8 T, E, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe 

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
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historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w 
procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

Grupa zajęć: 
„Teoria badań 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, kolokwium, 
ocena ciągła 
aktywności 

B Historia 

Treści 
programowe  

Podstawy teoretyczne badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych 
problemów teorii badań historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych 
dyskusji; specyfika metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk 
historycznych z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych 
odpowiednich do badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce 
badawczej; analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie i 
uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej i neutralna/zaangażowana 
postawa badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U09, K_K02, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 1 i 2  

  60      60 8+14 Ocena ciągła 
aktywności, 
praca 
magisterska 

B Historia 

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne 
oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwe 
dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie 
źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii; dorobek 
historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz 
zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym; prowadzenie i 
podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; problemy etyczne związane 
z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; 
metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz-uczeń i pracy w dialogu z promotorem i innymi uczestnikami 
seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej i postaw badawczych innych osób; 
wykorzystanie wiedzy historycznej w projektach na rzecz otoczenia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05; K_W07; K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_U06, 
K_U08, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Grupa zajęć: 
„Źródłoznawstwo 
i specjalistyczne 

 X  X  X   Co 
najmnie
j 30 

4 proj., kolokwium, 
ocena ciągła 

B Historia 
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narzędzia 
warsztatu 
badawczego 
historyka” (do 
wyboru z oferty 
IH) 

aktywności, 
praca pisemna 

Treści 
programowe  

Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz 
konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów 
źródeł historycznych w procesie badawczym, w tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla 
poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, 
numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo i in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. 
statystyka, demografia historyczna, geografia historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; 
znajomość specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy 
źródeł historycznych oraz wizualizacji danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze 
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w 
czasie, ze szczególnym uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); 
instytucje ochrony dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody 
samodzielnego doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U09, K_K01, K_K04 

Grupa zajęć: 
„Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych” 
(do wyboru z 
oferty IH) 

X X  X     Co 
najmnie
j 30 

4 T, E, aktywność B Historia 
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Treści 
programowe  

Integrowanie różnych perspektyw badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), 
przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki 
oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle 
porównawczym oraz ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; 
znaczenie czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; 
różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych problemów; 
pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz przyczyn 
historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji historycznej przy obserwacji 
współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii i in.; wpływ uwarunkowań 
historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość dziedzictwa historycznego dla 
konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego w 
procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka w kształtowaniu postaw społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_U02*, K_U04*, K_U06*, K_U09, K_K01, K_K06 
 
*NIE DOTYCZY WYKŁADÓW 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu: co najmniej 690 
 
Informacje dodatkowe: 
 
I. Studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku historia, muszą zaliczyć zajęcia uzupełniające z 
programu studiów na kierunku historia I stopnia w wymiarze: 
 

• Wstęp do badań historycznych – ćwiczenia – 30 godz. 
• Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki – ćwiczenia – 30 godz. 
• Egzamin poziom B z wybranej epoki  
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II. Studenci mogą w trakcie studiów realizować fakultatywną specjalizację zawodową: 
 

• dydaktyczną 
• archiwistyczną 
• popularyzatorską 

5. Nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Historia 95 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów niestacjonarne (zaoczne) 
Kod ISCED 7 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 116 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

co najmniej 106 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa)  
nauczycielska – przygotowanie do nauczania przedmiotu głównego historia oraz przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie w 

szkołach ponadpodstawowych 
 

Na kierunku Historia 
Poziom kształcenia studia II stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki  
Forma studia niestacjonarne (zaoczne) 
Rok studiów pierwszy 
 
 
Semestr zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 1 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Psychologia ucznia szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• ma wiedzę na temat sylwetki rozwojowej ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• zna formy aktywności uczniów w okresie ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
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• ma wiedzę o problemach rozwojowych uczniów w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
Umiejętności 

• rozróżnia aspekty rozwoju ucznia w okresie ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje przejawy różnych form aktywności ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje zmiany psychiczne zachodzące w ucznia w okresie 
wczesnej dojrzałości; 
• rozpoznaje symptomy dysharmonii w rozwoju ucznia; 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec 
uczniów;  
• prezentuje postawę szacunku wobec unia; 
• ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej 
wiedzy z zakresu psychologii ucznia. 
 

Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      30 1 EU, proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Pedagogika nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• rozumie znaczenie środowiska rówieśniczego oraz autorytetów 
w szkole ponadpodstawowej; 
• zna metody rozwiązywania konfliktów; 
• posiada wiedzę na temat pracy nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej; 
Umiejętności: 
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• stosuje metody komunikacji adekwatne do sytuacji 
wychowawczej;  
• rozpoznaje i rozwiązuje problemy wychowawcze w szkole 
ponadpodstawowej; 
• odnajduje fachową literaturę z zakresu pedagogiki w szkole 
ponadpodstawowej; 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela wobec 
uczniów;  
• wykazuje empatię wobec potrzeb wychowawczych ucznia; 
• ma świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej 
wiedzy z zakresu pedagogiki w szkole ponadpodstawowej. 
 

Procesy narodowościowe w XIX–
XXI w.  

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Procesy narodowościowe w XIX–
XXI w. 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna koncepcje i wybrane definicje narodu; 
• wymienia najważniejsze problemy narodowościowe we 
współczesnej Europie; 
• rozumie procesy zachodzące we współczesnej Europie i osadza 
je w kontekście historycznym; 
Umiejętności 

• omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania 
długotrwałych konfliktów miedzy narodami; 
• omawia zagadnienie migracji we współczesnej Europie i na 
świecie; 
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• rozpoznaje i ocenia zjawiska negatywne i pozytywne w 
relacjach między narodami; 
• czerpie informacje z różnych źródeł oraz je hierarchizuje, 
analizuje i ocenia. 
Kompetencje społeczne 

• reprezentuje postawę poszanowania własnego i innych 
narodów; 
• dostrzega wpływ mediów na kształtowanie wyobrażeń o innych 
narodach; 
• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Ekonomia w edukacji 
obywatelskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna główne zasady funkcjonowania systemu gospodarczego we 
współczesnej Polsce i Europie; 
• przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w 
gospodarce rynkowej; 
• wymienia główne prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy; 
Umiejętności 
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• wyjaśnia zasady funkcjonowania współczesnej gospodarki 
rynkowej; 
• ocenia rolę banków we współczesnej ekonomii światowej; 
• wyjaśnia na przykładach znaczenie głównych elementów 
działań marketingowych dla przedsiębiorstw i konsumentów; 
• prezentuje swój pogląd na temat udziału państwa w życiu 
gospodarczym; 
• przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji; 
• czerpie informacje na temat współczesnych ekonomii z różnych 
źródeł oraz hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• dostrzega rolę mediów w życiu gospodarczym; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Rok studiów pierwszy 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka historii w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie podstawowym w szkole 
ponadpodstawowej; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych. 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
• przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów; 
• planuje swoją pracę dydaktyczną; 

Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w szkołach 
ponadpodstawowych 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie podstawowym; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
szkołach ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych; 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
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• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną; 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

Podstawy wiedzy o prawie 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Podstawy wiedzy o prawie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• zna rodzaje i gałęzie prawa oraz podaje zasady tworzenia i 
egzekwowania prawa; 
• zna podstawowe pojęcia związane z prawem; 
• wymienia źródła, z których wywodzą się normy w różnych 
systemach prawnych; 
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• zna podstawowe procedury obowiązujące w postępowaniu 
cywilnym, karnym i administracyjnym; 
• zna zasady organizacji sądów powszechnych w Polsce; 
• definiuje pojęcie prawa człowieka i wymienia najważniejsze z 
nich; 
Umiejętności 

• omawia źródła, funkcje i dziedziny prawa oraz rozpoznaje 
rodzaje prawa; 
• wyjaśnia zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w 
systemie prawnym; 
• opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych; 
• wyjaśnia zasady powoływania sędziów; 
• przedstawia ideę i historyczny rodowód praw człowieka; 
• charakteryzuje prawa człowieka i obywatela opisane w 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 
• odnajduje akty prawne regulujące wybrane dziedziny życia 
społecznego. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość znaczenia prawa i praworządności w życiu 
każdego człowieka oraz w funkcjonowaniu państwa; 
• jest gotów do stałego poszerzania i aktualizowania swojej 
wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Współczesne społeczeństwo w 
ujęciu socjologicznym 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• zna prawidłowości życia społecznego; 
• wskazuje źródła i skutki konfliktów społecznych oraz sposoby 
ich rozwiązywania; 
• zna zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, 
• podaje przykłady norm i instytucji społecznych oraz 
charakteryzuje ich funkcje w życiu społecznym; 
• zna przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat i ich skutki, 
Umiejętności: 

• charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, 
społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
• omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów 
społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania. 
• opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym; 
• opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz 
sposoby przeciwdziałania temu zjawisku; 
• czerpie z rożnych źródeł, selekcjonuje i ocenia informacje 
dotyczące wybranych zagadnień; 
• formułuje pytania dotyczące zagadnień życia społecznego we 
współczesnej Polsce i na świecie i znajduje materiały niezbędne do 
udzielenia na nie odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu postaw 
umiejętność opinii uczniów; 
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• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

  
X 

      15 1 Ocena 
ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Opinia publiczna i media we 
współczesnym społeczeństwie 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• wie w jaki sposób kształtuje się opinia publiczna; 
• zna cele i formy przekazu medialnego; 
• charakteryzuje najważniejsze media w Polsce i na świecie; 
Umiejętności: 

• wyjaśnia jakimi sposobami wyraża się opinia publiczna oraz 
wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne;  
• opisuje funkcje mediów oraz wyjaśnia znaczenie ich 
niezależności i pluralizmu; 
• analizuje rożne formy przekazu medialnego; 
• formułuje pytania dotyczące funkcjonowania opinii publicznej i 
mediów i znajduje materiały niezbędne do udzielenia na nie 
odpowiedzi. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• docenia rolę przekazu medialnego w kształtowaniu opinii 
publicznej i postaw jednostek; 
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• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – historia 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna regulamin praktyk i zasady prowadzenia dokumentacji 
praktyk; 
• na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
• zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
• czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji historii w 
szkole ponadpodstawowej; 
• charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego w zespołach klasowych; 
• opisuje organizację przestrzeni w klasie i sposoby jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 

• ocenia czynności podejmowane przez opiekuna praktyki w toku 
prowadzonej przez niego lekcji i aktywności pozalekcyjnej; 

• planuje i przeprowadza lekcje historii w szkole ponadpodstawowej; 
• wykorzystuje w toku lekcji historii środki multimedialne, 

technologię informacyjną i przygotowane przez siebie pomoce 
dydaktyczne; 

• stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 
przedmiotowej; 
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• rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

• rozpoznaje specyfikę interakcji nauczyciel–uczeń oraz interakcji 
między uczniami w toku lekcji historii; 

• współpracuje z opiekunem praktyki, innymi nauczycielami oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

• docenia znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania–
uczenia się; 

• dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
• ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 

Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

        
X 

60 3 Na 
podstawie 
dokumentacji 
praktyki 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Praktyka pedagogiczna w szkole 
ponadpodstawowej – WOS 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna regulamin praktyk i zasady prowadzenia dokumentacji 
praktyk; 
• na przykładzie placówki, w której odbył praktykę zna specyfikę 
szkoły ponadpodstawowej;  
• zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
• czynności nauczyciela wykonywane w toku lekcji WOS w szkole 
ponadpodstawowej; 
• charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego w zespołach klasowych; 
• opisuje organizację przestrzeni w klasie i sposoby jej 
zagospodarowania. 
Umiejętności: 
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• ocenia czynności podejmowane przez opiekuna praktyki w toku 
prowadzonej przez niego lekcji WOS i aktywności pozalekcyjnej; 

• planuje i przeprowadza lekcje WOS w szkole ponadpodstawowej; 
• wykorzystuje w toku lekcji WOS środki multimedialne, technologię 

informacyjną i przygotowane przez siebie pomoce dydaktyczne; 
• stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki ogólnej i 

przedmiotowej; 
• rozróżnia poziom aktywności poszczególnych uczniów. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności stosowanego zachowania się podczas 
praktyki; 

• rozpoznaje specyfikę interakcji nauczyciel–uczeń oraz interakcji 
między uczniami w toku lekcji; 

• współpracuje z opiekunem praktyki, innymi nauczycielami oraz 
specjalistami pracującymi z uczniami;  

• docenia znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania–
uczenia się; 

• dostrzega swoje mocne i słabe w toku pełnienia roli nauczyciela; 
• ma świadomość doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. 
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Rok studiów drugi 
Semestr zimowy 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka historii w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym; 

• zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
historii; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji 
problemowej; 

• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 
nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 
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• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu historia w szkołach 
ponadpodstawowych w programie rozszerzonym. 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji; 
• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia; 
• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 

multimedialne i technologię informacyjną; 
• przygotowuje prezentację multimedialną na wybrany temat; 
• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i 

przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test 
nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania. 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 
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Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

  
X 

      45 2,5 Proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Dydaktyka WOS w programie 
rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dotyczące nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

• zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 

• zna typy, modele i ogniwa lekcji; 
• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji; 
• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie; 
• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie 

nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym; 

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich 
zastosowanie w procesie nauczania–uczenia się; 

• zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w 
procesie nauczania–uczenia się przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w zakresie rozszerzonym; 

Umiejętności 

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji; 
• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych 

celów kształcenia; 
• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

lekcji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie 
rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem mediów; 
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• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów 
kształcenia; 

• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki 
multimedialne i technologię informacyjną; 

• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów 
oraz tworzy test nauczycielski; 

• planuje swoją pracę dydaktyczną. 
Kompetencje społeczne 

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania 
się do poziomu rozwoju uczniów; 

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej 
uczniów w procesie nauczania–uczenia się; 

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów; 
• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności 

procesu nauczania; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 

zadania; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 

poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych. 

System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

 
X 

       30 2 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
System polityczny Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza: 

• wymienia zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej; 
• wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i 
przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w 
systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej; 
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• zna procedury powoływania organów władzy państwowej i 
tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce. 
Umiejętności: 

• omawia zasadnicze kompetencje oraz zasady powoływania 
władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, 
• wyjaśnia, czym zajmuje się administracja zespolona i 
niezespolona; 
• omawia kompetencje i sposób działa organów kontroli 
państwowej, ochrony państwa i zaufania publicznego; 
• przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego; 
• czerpie wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i 
funkcjonowania organów państwa i samorządu z rożnych źródeł; 
• krytycznie ocenia treści zawarte w rożnych źródłach. 
Kompetencje społeczne: 

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• dostrzega korelację między prawidłowym funkcjonowaniem 
instytucji państwowych i samorządowych, a życiem obywateli; 
• rozumie znaczenie poszczególnych instytucji dla 
funkcjonowania państwa demokratycznego. 
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Rok studiów drugi 
Semestr letni 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 

  
X 

      30 2 proj. 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Dydaktyka ewaluacji efektów 
kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej 
 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• rozumie zasady konstruowania testów i sprawdzianów, w tym 
egzaminu maturalnego; 

• wymienia funkcje oceny w procesie nauczania–uczenia się; 
• zna zasady i cele standaryzacji zadań testowych; 

Umiejętności 

• konstruuje różne typy zadań testowych oraz sprawdzianów; 
• dokonuje ewaluacji przygotowanych przez siebie testów i 

sprawdzianów; 
• analizuje i ocenia przydatność publikowanych testów i 

sprawdzianów; 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość potrzeby ewaluacji konstruowanych przez siebie 
testów i sprawdzianów; 
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• ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i 
oceniania uczniów; 

• rozumie konieczność stałego doskonalenia swoich umiejętności 
w zakresie tworzenia narzędzi ewaluacji; 

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania. 
 

Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

 
X 

       30 1 T 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Stosunki międzynarodowe i 
współczesne systemy polityczne 

Po ukończeniu zajęć student: 

Wiedza 

• zna genezę, cele, struktury, sposoby funkcjonowania i działania 
ONZ, Unii Europejskiej, NATO oraz innych instytucji 
międzynarodowych; 
• wskazuje przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie oraz wskazuje te, którym towarzyszy terroryzm; 
• wskazuje na pozytywne i negatywne skutki globalizacji; 
• zna genezę, atrybuty, funkcje państwa oraz opisuje antyczne i 
chrześcijańskie korzenie demokracji; 
• zna współczesne systemy polityczne państw demokratycznych; 
• wskazuje i ilustruje zagrożenia dla demokracji. 
Umiejętności 

• charakteryzuje ideologie totalitarne, odwołując się do 
przykładów historycznych; 
• charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne; 
• charakteryzuje różne systemy partyjne oraz porównuje funkcje 
partii politycznych w państwach demokratycznych i 
niedemokratycznych; 
• podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych 
państw demokratycznych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje w Polsce; 
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 29 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 540 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie)  

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

• charakteryzuje system władzy i uprawnienia obywateli w 
reżimach totalitarnych i autorytarnych; 
• wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym 
świecie; 
• przedstawia na przykładach najczęściej stosowane metody 
rozwiązywania sporów między państwami; 
• czerpie informacje na temat współczesnych stosunków 
międzynarodowych z różnych źródeł; 
• hierarchizuje, analizuje i ocenia uzyskane informacje. 
Kompetencje społeczne 

• ma świadomość konieczności stałego poszerzania i 
aktualizowania swojej wiedzy; 
• posiada umiejętność prowadzenia konstruktywnej wymiany 
poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, 
wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych; 
• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego 
zadania. 
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Załącznik nr 59 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk humanistycznych Historia 68 % Historia 
nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 14%  
nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 18%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: (należy uzupełnić) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z zakresu dziejów, kultury 
i religijności Żydów na ziemiach polskich, uwarunkowania i złożone 
zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z dziejów, kultury i 
religijności Żydów w diasporach, uwarunkowania i złożone zależności 
między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła do badania wybranej epoki oraz obszaru 
historii i kultury Żydów, rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej 
zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i 
klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym metodologię i stan badań nad historią i kulturą 
Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów 
badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między stanem badań, 
refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki. 

P7S_WG 

K_W05 w stopniu pogłębionym cechy i specyfikę warsztatu badawczego 
wybranych dziedzin judaistyki, wnioskowania naukowego i etapów 

P7S_WG 
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postępowania badawczego oraz zasady ich stosowania we własnej 
pracy badawczej. 

K_W06 metodologię nauk wspierających badania judaistyczne i sposoby ich 
wykorzystywania w praktyce badawczej judaisty oraz wydawnictwa 
pomocnicze wykorzystywane w badaniach nad wybraną epoką i 
obszarem dziejów i kultury Żydów. 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu badań nad historią i 
kulturą Żydów oraz terminologię innych nauk humanistycznych i 
społecznych oraz potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej. 

P7S_WG 

K_W08 zasady i formy zapisu oraz metody odczytywania i tłumaczenia tekstów 
źródłowych w językach żydowskich. 

P7S_WG 

K_W09 znaczenie i rolę elementów innych dyscyplin naukowych w badaniach 
nad historią i kulturą Żydów oraz możliwości ich zastosowania we 
własnej pracy badawczej. 

P7S_WG 

K_W10 uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, 
etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej oraz postaw 
innych badaczy. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W11 wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na świadomość i 
tożsamość współczesnych społeczeństw, w tym stosunek do 
mniejszości, oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i kulturowych w na świecie. 

P7S_WK 

K_W12 instytucje kultury służące zachowaniu żydowskiego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego w kraju i na świecie oraz upowszechniające 
wiedzę na temat historii i kultury Żydów, a także ich społeczne i kulturowe 
znaczenie. 

P7S_WK 

K_W13 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w 
pracy zawodowej badacza historii i kultury Żydów 

P7S_WK 

K_W14 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem 
społecznym oraz przedsiębiorczego działania w odpowiedzi na 
zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła i 
opracowania do wybranego zagadnienia z zakresu historii i kultury 
Żydów.  

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze, dobierać i 
modyfikować metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu, określić 
własne stanowisko metodologiczne. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je testować oraz prezentować 
wyniki swoich badań w różnej formie, w tym przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 przeprowadzić złożoną krytykę źródeł przy wykorzystaniu narzędzi nauk 
wspierających badania judaistyczne, dostosować dostępne narzędzia 
badawcze do specyfiki źródła. 

P7S_UW 

K_U05 określić i ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad 
wybranym zagadnieniem z zakresu historii i kultury Żydów, w tym obecne 
w literaturze przedmiotu różne propozycje interpretacyjne i 
metodologiczne. 

P7S_UW 

K_U06 przeprowadzić dyskusję na wybrane tematy związane z historią i kulturą 
Żydów 

P7S_UK 

K_U07 konstruować złożone wypowiedzi pisemne i ustne o charakterze 
naukowym i popularnonaukowym na wybrane tematy z zakresu historii i 
kultury Żydów oraz oceniać wypowiedzi innych zgodnie z zasadami 
krytyki naukowej i z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 

K_U09 zaplanować, zorganizować i kierować pracą w zespole. P7S_UO 

K_U10 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań 
zawodowych, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz 
ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnej krytyki i interpretacji różnych tekstów dotyczących dziejów 
i kultury Żydów w celu weryfikacji dotychczasowego dorobku 
naukowego. 

P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej w poznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami, wpływu tej 
wiedzy na kształtowanie tożsamości wspólnot lokalnych i 
ponadlokalnych w przeszłości i obecnie oraz jej roli w rozwiązywaniu 
powstających na tym tle problemów. 

P7S_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości (etnicznych, językowych, kulturowych). 

P7S_KO 

K_K04 upowszechniania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej dotyczącej dziedzictwa żydowskiego w celu 
kształtowania więzi społecznych, wzorców kulturowych, postaw 
tolerancji i akceptacji dla odrębności etnicznych i religijnych w 
wielokulturowym społeczeństwie. 

P7S_KO 

K_K05 poszerzania i wykorzystywania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i 
kulturoznawczej oraz umiejętności właściwych dla warsztatu tych nauk w 
celu przedsiębiorczego rozwiązywania różnych zadań w życiu 
zawodowym w zmieniających się warunkach. 

P7S_KO 

K_K06 dbania o etos zawodu historyka poprzez poszanowanie standardów 
pracy naukowej oraz przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej 
i w popularyzacji wiedzy, a także podejmowania działań na rzecz 
przestrzegania tych zasad przez innych. 

P7S_KR 
  

3. Specjalności na kierunku studiów: Nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
dyplomowe 

  120      120 16 Ocena ciągła 
aktywności, 
prezentacja 
ustna 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; źródła 
właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna badań nad 
historią i kulturą Żydów i ich związków z innymi naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii odnoszące się 
do danej epoki historycznej i problematyki badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; pomoce warsztatowe 
wykorzystywane w badaniach nad historią i kulturą Żydów; krytyczna ocena dorobku naukowego i aktualnego stanu badań nad 
wybranym zagadnieniem badawczym; specjalistyczna terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; 
prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich 
temat; metody poszerzania wiedzy i umiejętności warsztatowych studenta; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury 
zespołu badawczego i organizowanie pracy zespołu; etyczne zasady pracy badawczej, w tym ochrony własności intelektualnej 
oraz standardy pracy naukowej; rozpoznawanie uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz postaw innych 
badaczy ze swojej dyscypliny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W13, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K06 
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Specjalistyczne 
metody i 
narzędzia do 
badań nad 
dziejami i kulturą 
Żydów i ich 
wykorzystanie 

       Praca 
własna 
student
a 

 4 Praca pisemna B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; metody 
wykorzystywane w badaniach nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów; opracowania dotyczące badań nad 
wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich krytyczna analiza; specjalistyczne pomoce warsztatowe właściwe dla 
badań nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich wykorzystanie; specjalistyczna terminologia stosowana w 
badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; właściwy dobór narzędzi służących do rozwiązania złożonych problemów badawczych; 
sposoby i narzędzia poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych; etyczne zasady pracy badawczej oraz standardy 
pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U10, K_K06 

Translatorium 
języka 
żydowskiego lub 
nowożytnego 

       lektorat 60 8 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia do wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jidysz i hebrajskiego. Zajęcia 
prowadzą do osiągnięcia poziomu B2+ ESOKJ. Metody tłumaczenia tekstów z wybranego języka; specjalistyczna terminologia 
związana z kierunkiem studiów występująca w tłumaczonych tekstach; formy językowe charakterystyczne dla danego okresu 
rozwoju historycznego wybranego języka; zasady i formy zapisu oraz odczytywania tekstów źródłowych z różnych epok; 
wykorzystanie wiedzy historycznej do tłumaczenia i interpretacji tekstów źródłowych w wybranym języku; znaczenie kontekstu 
kulturowego tłumaczonego tekstu dla jego poprawnego zrozumienia.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_U08, K_U10 

Źródłoznawstwo 
specjalistyczne  

   30     30 4 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo,  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Typologia tekstów źródłowych wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów, stan ich zachowania oraz związane 
z tym problemy badawcze; wydawnictwa źródłowe właściwe dla danej epoki historycznej i problematyki badań nad dziejami i 
kulturą Żydów; specyfika językowa źródeł do badania historii i kultury Żydów oraz znaczenie zmienności w czasie języka źródeł 
historycznych dla ich interpretacji; krytyka zewnętrzna i wewnętrzna wybranych źródeł historycznych, literackich i innych 
wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów; zasady gromadzenia i selekcji źródeł do badania dziejów i kultury 
Żydów; instytucje kultury i ochrony dziedzictwa zajmujące się zabezpieczaniem i udostępnianiem świadectw źródłowych 
dotyczących historii i kultury Żydów; specjalistyczna terminologia dotycząca źródeł do dziejów i kultury Żydów; specjalistyczne 
pomoce warsztatowe do badań nad dziejami i kulturą Żydów; rola i sposób wykorzystywania nauk wspierających judaistykę w 
procesie interpretacji źródła. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01 

 Węzłowe 
problemy historii 
i kultury 
żydowskiej 

 30  30     60 8 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
Literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie 
i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan badań nad historią 
i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między 
stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; uwarunkowania (społeczne, polityczne, 
kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło 
najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka jednowymiarowych i uproszczonych ujęć 
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historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na 
świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; 
powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia 
dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych 
społeczeństwach oraz rola badacza w tym zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W10; K_W11, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Przedmioty 
uzupełniające 
seminarium 
magisterskie do 
wyboru przez 
studenta z oferty 
IH 

x x  x     Co naj-
mniej 
90 

10 Zgodnie z 
sylabusem 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania danej 
epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi naukami 
wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z 
zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji dotychczasowego 
dorobku naukowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U04*, K_U05*, K_U06*, K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy wykładów 

Zajęcia 
ogólnouniwersyt
eckie do wyboru 
przez studenta z 
dziedziny nauk 
społecznych 

        Co naj-
mniej 
60 

6 Zgodnie z 
sylabusem 

B / P  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta z zakresu dyscyplin naukowych innych niż historia i kultura Żydów 
bądź też o zajęcia z zakresu nauk historycznych, które nie są prowadzone w IH UW. Szczegółowe treści zależą od decyzji 
jednostki prowadzącej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Warsztaty 
zawodowe - 
archiwistyka 

   30     30 4 T B Historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej 
studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek współczesnych 
społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność zawodowa badacza historii 
i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; praktyczne aspekty metodologii badań 
judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; określanie i uzasadnianie własnego stanowiska 
metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki 
zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu 
społecznym; zasady planowania i organizowanie pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury 
Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i 
napięć; formy działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości; zasady etyki zawodowej badacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): co najmniej 210 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
dyplomowe 

  60      60 8+14 Ocena ciągła 
aktywności, 
prezentacja,, 
praca 
magisterska 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; 
uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych; źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z 
historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna badań nad historią i kulturą Żydów i ich związków z innymi 
naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii odnoszące się do danej epoki historycznej i problematyki 
badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; planowanie kwerendy bibliograficznej i źródłowej przy wykorzystaniu 
różnorodnych zaawansowanych narzędzi; kwerenda źródłowa, w tym w instytucjach ochrony dziedzictwa historycznego; 
krytyczna ocena dorobku naukowego i aktualnego stanu badań nad wybranym zagadnieniem badawczym; specjalistyczna 
terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; formułowanie złożonych problemów badawczych; dobór i 
zastosowanie specjalistycznych pomocy warsztatowych właściwych dla badań nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury 
Żydów oraz narzędzi nauk wspierających judaistykę; konstruowanie złożonej wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym; 
prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich 
temat; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury zespołu badawczego i organizowanie pracy zespołu; rozpoznawanie 
uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz postaw innych badaczy ze swojej dyscypliny; znaczenie pracy 
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badawczej historyka dziejów i kultury Żydów dla otoczenia społecznego; zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej, w 
tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 lub K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K06 
 

Przedmioty 
uzupełniające 
seminarium 
magisterskie do 
wyboru przez 
studenta z oferty 
IH 

x x  x     Co naj-
mniej 
120 

14 Zgodnie z 
sylabusem 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania danej 
epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi naukami 
wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z 
zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji dotychczasowego 
dorobku naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U04*, K_U05*, K_U06*, K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy wykładów 

Węzłowe 
problemy historii 
i kultury 
żydowskiej 

30 30  30     90 12 Ocena ciągła 
aktywności, 
kolokwium 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie 
i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan badań nad historią 
i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między 
stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; uwarunkowania (społeczne, polityczne, 
kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło 
najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka jednowymiarowych i uproszczonych ujęć 
historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na 
świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; 
powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia 
dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych 
społeczeństwach oraz rola badacza w tym zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W10; K_W11, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Warsztat 
zawodowy 
badacza dziejów 
i kultury Żydów 

 60  30     90 12 Ocena ciągła 
aktywności, T 

B Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy badawczej 
studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek współczesnych 
społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność zawodowa badacza historii 
i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; praktyczne aspekty metodologii badań 
judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; określanie i uzasadnianie własnego stanowiska 
metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki 
zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu 
społecznym; zasady planowania i organizowanie pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury 
Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących 
społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i 
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napięć; formy działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym 
różnych mniejszości; zasady etyki zawodowej badacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze trzecim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze czwartym): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze trzecim): co najmniej180 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze czwartym): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: Nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauk humanistycznych Historia  88 

nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 85 

nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 81 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 
Forma studiów Stacjonarne 
Kod ISCED 0222 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 30 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 60 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Nauki o sztuce 100% Nauki o sztuce 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: historia sztuki 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, 
którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej 

Zakres i głębia – kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności 
P7S_WG 
 

K2_W02 zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym P7S_WG 
 

K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych 

P7S_WG 
 

K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki 

P7S_WG 
 

K2_W05 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, 
obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
historii sztuki 

P7S_WG 
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K2_W06 ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z 
historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 
dyscyplin naukowych 

Kontekst – uwarunkowania, skutki 
P7S_WK 

K2_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla historii sztuki 

P7S_WK 

K2_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K2_W09 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego 
znaczeń 

P7S_WK 

K2_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu 
historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
P7S_UW 

K2_U02 wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla historii sztuki 

P7S_UW 

K2_U03 integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją  w 
nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K2_U04 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu 
określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym 

P7S_UW 
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K2_U05 stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych 
poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i 
krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

Komunikowanie się – odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 
P7S_UK 

K2_U06 stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na 
podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań 
krytycznych w różnych formach i w różnych mediach 

P7S_UK 

K2_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i 
dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także 
popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach 

P7S_UK 

K2_U08 stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 
polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla historii sztuki 

P7S_UK 

K2_U09 Stosować pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K2_U10 stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 
 

K2_U11 stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w 
nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego 
zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

P7S_UK 
 

K2_U12 świadomie stosować swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i umiejętności 
warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_UO Organizacja pracy – planowanie i 
praca zespołowa 

K2_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować 
własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych 

P7S_UO 
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K2_U14 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 
własną karierą zawodową 

P7S_UU Uczenie się – planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania 

Oceny – krytyczne podejście  
P7S_KK 

K2_K02 aktywnego uczestniczeniaw działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 
regionu, kraju, Europy i świata 

Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego  
P7S_KO 

K2_K03 przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, 
muzealniczym lub wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na 
rzecz dobra wspólnego 

P7S_KO 

K2_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem 
zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki 
i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki 

Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu  
P7S_KR 

K2_K05 systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi 
zjawiskami w sztuce 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
  



6 

 

3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dzieje historii 
sztuki 

60 
(I–II 
semestr) 

       60 6 EP  B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład koncentrujący się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się historii sztuki jako autonomicznej dyscypliny badawczej, 
od najwcześniejszych prób formułowania narracji o dziejach sztuki po zmiany zachodzące w dyscyplinie pod wpływem przełomu post-
strukturalnego. Omawiane są najistotniejsze tradycje, instytucje i „szkoły” powstałe w akademickiej historii sztuki, a także ich wpływ na 
różnice w praktykowaniu historii sztuki w dniu dzisiejszym. Krytycznej analizie poddane zostaną także fundamentalne paradygmaty 
obowiązujące w historii sztuki i jej tradycyjne metodologiczne instrumenty. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_W09 

Szkoły 
humanistyki XX 
wieku 

60 
(I–II 
semestr) 

       60 6 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład prezentujący rozwój nauk humanistycznych w XIX stuleciu i główne szkoły oraz metody humanistyki XX stulecia ze szczególnym 
uwzględnieniem roli badań nad sztukami plastycznymi. Rozwój humanistyki XIX wieku prezentowany jest w kontekście sporów o naturę i 
odrębność studiów humanistycznych oraz sporów o historyzm XIX wieku. Następnie nakreślone zostają główne koncepcje 
metodologiczne humanistyki wypracowane jeszcze przez II wojną, by następnie wprowadzić słuchacza w świat modeli humanistyki 2 poł. 
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XX wieku: od ujęć fenomenologicznych, poprzez strukturalizm, wybrane propozycje semiotyczne, koncepcje narratywistyczne, po 
szeroko rozumiane modele neostrukturalizmu i współczesne koncepcje pamięci historyczno-kulturowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W05; K2_W09; K2_U03; K2_U04 

Wykład z epok 
sztuki 

3 x 30* 
 

       90 3 x 5 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady o charakterze monograficznym do wyboru, poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki od antyku do współczesności. 
Służą pogłębieniu wiedzy o historycznym rozwoju różnych gatunków sztuki w ujęciu chronologiczno-tematycznym i problemowym, a 
jednocześnie umożliwiają prezentację nowych osiągnięć badawczo-metodologicznych współczesnej historii sztuki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04 

Specjalizacja  3 x 30*       90 3 x 5 EP/E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

*możliwość realizacji zajęć w dowolnym układzie w trakcie obu semestrów. 
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym do wyboru, służące pogłębieniu wiedzy z wybranych obszarów historii sztuki oraz ugruntowaniu 
umiejętności badawczych i metodologicznych na poziomie rozszerzonym. Aktywne uczestnictwo studentów w tym typie zajęć wpływa na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; 
K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11 

Proseminarium 
wyższe 

  2 x 60 
(I–II 
semestr) 

     120 2 x 6 PR/Proj  B Nauki o sztuce 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze seminaryjnym, w ramach których student doskonali umiejętności samodzielnej pracy naukowej a także rozwija 
wiedzę o etosie zawodowym historyka sztuki i różnych sytuacjach profesjonalnych w których może się znaleźć. Obowiązuje zaliczenie 
dwóch proseminariów z dwóch różnych zakresów tematycznych (z zakresu sztuki dawnej lub nowoczesnej/współczesnej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwer-
syteckie 

30 lub 
więcej* 

       30 lub 
więcej 

6 W zależności od 
decyzji 
prowadzącego 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

* możliwość realizacji w obu semestrach. 
Zajęcia różnych typów realizowane poza Instytutem Historii Sztuki, umożliwiające zdobycie efektów uczenia się z innych 
dyscyplin/kierunków studiów, w tym z obszaru nauk społecznych (w trakcie dwóch lat studiów wymagane jest zdobycie minimum 5 ECTS 
za zajęcia ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk społecznych, rozliczanych wraz z rozliczeniem toku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 450 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Szkoły 
humanistyki XX 
wieku 

 30 
(I 
semestr) 

      30 4 E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatorium będące uzupełnienie wykładu o analogicznym tytule prowadzonego na I roku studiów. Ma ono zaoferować możliwość 
bliższego przyjrzenia się wybranym problemom humanistyki XX wieku, przede wszystkim koncepcjom najbardziej aktualnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W05; K2_W09; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U08; K2_U09 

Współczesne 
metody historii 
sztuki 

 30 
(I 
semestr) 

      30 4 EP B Nauki o sztuce 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia konwersatoryjne mające na celu prezentację najważniejszych podejść metodologicznych i teorii współczesnej historii sztuki. Na 
podstawie wybranych tekstów wiodących aktorów współczesnej historyczno-artystycznej dyskusji teoretycznej przedstawione zostaną 
różne, nierzadko polemiczne względem siebie bądź kontrowersyjne interpretacje konkretnych dzieł sztuki. Omawiane są najistotniejsze 
zmiany paradygmatów we współczesnej humanistyce (zwrot lingwistyczny, performatywny, przestrzenny, pamięciowy), związki pomiędzy 
historią sztuki a teorią krytyczną. Ponadto historia sztuki prezentowana jest w perspektywie strukturalizmu, poststrukturalizmu i 
dekonstrukcji, a także w optyce psychoanalizy, historii i estetyki recepcji, teorii feministycznych i feministyczno-marksistowskich, 
queerowo-genderowych oraz postkolonialnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W03; K2_W05 K2_W09; K2_U03; K2_U04 

Wykład z epok 
sztuki 

3 x 30* 
 

       90 3 x 5 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady o charakterze monograficznym do wyboru, poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki od antyku do współczesności. 
Służą pogłębieniu wiedzy o historycznym rozwoju różnych gatunków sztuki w ujęciu chronologiczno-tematycznym i problemowym, a 
jednocześnie umożliwiają prezentację nowych osiągnięć badawczo-metodologicznych współczesnej historii sztuki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04 

Specjalizacja  3 x 30*       90 3 x 5 EP/E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

*możliwość realizacji zajęć w dowolnym układzie w trakcie obu semestrów. 
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym do wyboru, służące pogłębieniu wiedzy z wybranych obszarów historii sztuki oraz ugruntowaniu 
umiejętności badawczych i metodologicznych na poziomie rozszerzonym. Aktywne uczestnictwo studentów w tym typie zajęć wpływa na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; 
K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11 
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Seminarium 
magisterskie 
(podstawowe) 

  60 
(I–II 
semestr) 

     60 12 Zaliczenie B Nauki o sztuce 
  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium dyplomowe w ramach którego student przygotowuje pracę magisterską na wybrany temat z zakresu historii sztuki. Zajęcia 
kończą się zaliczeniem 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Seminarium 
wyższe 
(dodatkowe) 

  60 
(I–II 
semestr) 

     60 12 PR  B Nauki o sztuce 
  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium dodatkowe, w ramach których student doskonali umiejętności samodzielnej pracy naukowej. Obowiązuje zaliczenie 
seminarium dodatkowego z zakresu tematycznego innego niż w przypadku seminarium podstawowego (odpowiednio z zakresu sztuki 
dawnej lub nowoczesnej/współczesnej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwer-
syteckie 

30 lub 
więcej* 

       30 lub 
więcej 

4 W zależności od 
decyzji 
prowadzącego 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

* możliwość realizacji w obu semestrach. 
Zajęcia różnych typów realizowane poza Instytutem Historii Sztuki, umożliwiające zdobycie efektów uczenia się z innych 
dyscyplin/kierunków studiów, w tym z obszaru nauk społecznych (w trakcie dwóch lat studiów wymagane jest zdobycie minimum 5 ECTS 
za zajęcia ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk społecznych, rozliczanych wraz z rozliczeniem toku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 



12 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych Nauki o sztuce 100% 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0229 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (= proseminaria, seminaria, specjalizacje, wykłady z epok 
sztuki, zajęcia ogólnouniwersyteckie) 

100 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Minimum 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych n/d 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 61 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Nauki o sztuce 100% Nauki o sztuce 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: historia sztuki 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, 
którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej 

Zakres i głębia – kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności 
P7S_WG 
 

K2_W02 zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym P7S_WG 
 

K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych 

P7S_WG 
 

K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki 

P7S_WG 
 

K2_W05 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, 
obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
historii sztuki 

P7S_WG 
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K2_W06 ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z 
historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 
dyscyplin naukowych 

Kontekst – uwarunkowania, skutki 
P7S_WK 

K2_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla historii sztuki 

P7S_WK 

K2_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K2_W09 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego 
znaczeń 

P7S_WK 

K2_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu 
historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
P7S_UW 

K2_U02 wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla historii sztuki 

P7S_UW 

K2_U03 integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją  w 
nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K2_U04 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu 
określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym 

P7S_UW 
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K2_U05 stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych 
poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i 
krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

Komunikowanie się – odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 
P7S_UK 

K2_U06 stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na 
podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań 
krytycznych w różnych formach i w różnych mediach 

P7S_UK 

K2_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i 
dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także 
popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach 

P7S_UK 

K2_U08 stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 
polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla historii sztuki 

P7S_UK 

K2_U09 Stosować pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K2_U10 stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 
 

K2_U11 stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w 
nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego 
zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

P7S_UK 
 

K2_U12 świadomie stosować swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i umiejętności 
warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_UO Organizacja pracy – planowanie i 
praca zespołowa 

K2_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować 
własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych 

P7S_UO 
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K2_U14 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 
własną karierą zawodową 

P7S_UU Uczenie się – planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania 

Oceny – krytyczne podejście  
P7S_KK 

K2_K02 aktywnego uczestniczeniaw działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 
regionu, kraju, Europy i świata 

Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego  
P7S_KO 

K2_K03 przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, 
muzealniczym lub wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na 
rzecz dobra wspólnego 

P7S_KO 

K2_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem 
zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki 
i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki 

Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu  
P7S_KR 

K2_K05 systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi 
zjawiskami w sztuce 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dzieje historii 
sztuki 

36 
(I–II 
semestr) 

       36 6 EP  B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład koncentrujący się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się historii sztuki jako autonomicznej dyscypliny badawczej, 
od najwcześniejszych prób formułowania narracji o dziejach sztuki po zmiany zachodzące w dyscyplinie pod wpływem przełomu post-
strukturalnego. Omawiane są najistotniejsze tradycje, instytucje i „szkoły” powstałe w akademickiej historii sztuki, a także ich wpływ na 
różnice w praktykowaniu historii sztuki w dniu dzisiejszym. Krytycznej analizie poddane zostaną także fundamentalne paradygmaty 
obowiązujące w historii sztuki i jej tradycyjne metodologiczne instrumenty. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_W09 

Szkoły 
humanistyki XX 
wieku 

36 
(I–II 
semestr) 

       36 6 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład prezentujący rozwój nauk humanistycznych w XIX stuleciu i główne szkoły oraz metody humanistyki XX stulecia ze szczególnym 
uwzględnieniem roli badań nad sztukami plastycznymi. Rozwój humanistyki XIX wieku prezentowany jest w kontekście sporów o naturę i 
odrębność studiów humanistycznych oraz sporów o historyzm XIX wieku. Następnie nakreślone zostają główne koncepcje 
metodologiczne humanistyki wypracowane jeszcze przez II wojną, by następnie wprowadzić słuchacza w świat modeli humanistyki 2 poł. 
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XX wieku: od ujęć fenomenologicznych, poprzez strukturalizm, wybrane propozycje semiotyczne, koncepcje narratywistyczne, po 
szeroko rozumiane modele neostrukturalizmu i współczesne koncepcje pamięci historyczno-kulturowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W05; K2_W09; K2_U03; K2_U04 

Wykład z epok 
sztuki 

3 x 18* 
 

       54 3 x 5 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady o charakterze monograficznym do wyboru, poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki od antyku do współczesności. 
Służą pogłębieniu wiedzy o historycznym rozwoju różnych gatunków sztuki w ujęciu chronologiczno-tematycznym i problemowym, a 
jednocześnie umożliwiają prezentację nowych osiągnięć badawczo-metodologicznych współczesnej historii sztuki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04 

Specjalizacja  3 x 18*       54 3 x 5 EP/E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

*możliwość realizacji zajęć w dowolnym układzie w trakcie obu semestrów. 
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym do wyboru, służące pogłębieniu wiedzy z wybranych obszarów historii sztuki oraz ugruntowaniu 
umiejętności badawczych i metodologicznych na poziomie rozszerzonym. Aktywne uczestnictwo studentów w tym typie zajęć wpływa na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; 
K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11 

Proseminarium 
wyższe 

  2 x 36 
(I–II 
semestr) 

     72 2 x 6 PR/Proj  B Nauki o sztuce 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia o charakterze seminaryjnym, w ramach których student doskonali umiejętności samodzielnej pracy naukowej a także rozwija 
wiedzę o etosie zawodowym historyka sztuki i różnych sytuacjach profesjonalnych w których może się znaleźć. Obowiązuje zaliczenie 
dwóch proseminariów z dwóch różnych zakresów tematycznych (z zakresu sztuki dawnej lub nowoczesnej/współczesnej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwer-
syteckie 

18 lub 
więcej* 

       18 lub 
więcej 

6 W zależności od 
decyzji 
prowadzącego 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

* możliwość realizacji w obu semestrach. 
Zajęcia różnych typów realizowane poza Instytutem Historii Sztuki, umożliwiające zdobycie efektów uczenia się z innych 
dyscyplin/kierunków studiów, w tym z obszaru nauk społecznych (w trakcie dwóch lat studiów wymagane jest zdobycie minimum 5 ECTS 
za zajęcia ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk społecznych, rozliczanych wraz z rozliczeniem toku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 270 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Szkoły 
humanistyki XX 
wieku 

 18 
(I 
semestr) 

      18 4 E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatorium będące uzupełnienie wykładu o analogicznym tytule prowadzonego na I roku studiów. Ma ono zaoferować możliwość 
bliższego przyjrzenia się wybranym problemom humanistyki XX wieku, przede wszystkim koncepcjom najbardziej aktualnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W05; K2_W09; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U08; K2_U09 

Współczesne 
metody historii 
sztuki 

 18 
(I 
semestr) 

      18 4 EP B Nauki o sztuce 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia konwersatoryjne mające na celu prezentację najważniejszych podejść metodologicznych i teorii współczesnej historii sztuki. Na 
podstawie wybranych tekstów wiodących aktorów współczesnej historyczno-artystycznej dyskusji teoretycznej przedstawione zostaną 
różne, nierzadko polemiczne względem siebie bądź kontrowersyjne interpretacje konkretnych dzieł sztuki. Omawiane są najistotniejsze 
zmiany paradygmatów we współczesnej humanistyce (zwrot lingwistyczny, performatywny, przestrzenny, pamięciowy), związki pomiędzy 
historią sztuki a teorią krytyczną. Ponadto historia sztuki prezentowana jest w perspektywie strukturalizmu, poststrukturalizmu i 
dekonstrukcji, a także w optyce psychoanalizy, historii i estetyki recepcji, teorii feministycznych i feministyczno-marksistowskich, 
queerowo-genderowych oraz postkolonialnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01; K2_W02; K2_W03; K2_W05 K2_W09; K2_U03; K2_U04 

Wykład z epok 
sztuki 

3 x 18* 
 

       54 3 x 5 EP B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady o charakterze monograficznym do wyboru, poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki od antyku do współczesności. 
Służą pogłębieniu wiedzy o historycznym rozwoju różnych gatunków sztuki w ujęciu chronologiczno-tematycznym i problemowym, a 
jednocześnie umożliwiają prezentację nowych osiągnięć badawczo-metodologicznych współczesnej historii sztuki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04 

Specjalizacja  3 x 18*       54 3 x 5 EP/E/Proj B Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

*możliwość realizacji zajęć w dowolnym układzie w trakcie obu semestrów. 
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym do wyboru, służące pogłębieniu wiedzy z wybranych obszarów historii sztuki oraz ugruntowaniu 
umiejętności badawczych i metodologicznych na poziomie rozszerzonym. Aktywne uczestnictwo studentów w tym typie zajęć wpływa na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; 
K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11 
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Seminarium 
magisterskie 
(podstawowe) 

  36 
(I–II 
semestr) 

     36 12 Zaliczenie B Nauki o sztuce 
  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium dyplomowe w ramach którego student przygotowuje pracę magisterską na wybrany temat z zakresu historii sztuki. Zajęcia 
kończą się zaliczeniem 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Seminarium 
wyższe 
(dodatkowe) 

  36 
(I–II 
semestr) 

     36 6 PR  B Nauki o sztuce 
  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium dodatkowe, w ramach których student doskonali umiejętności samodzielnej pracy naukowej. Obowiązuje zaliczenie 
seminarium dodatkowego z zakresu tematycznego innego niż w przypadku seminarium podstawowego (odpowiednio z zakresu sztuki 
dawnej lub nowoczesnej/współczesnej). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; 
K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwer-
syteckie 

18 lub 
więcej* 

       18 lub 
więcej 

4 W zależności od 
decyzji 
prowadzącego 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

* możliwość realizacji w obu semestrach. 
Zajęcia różnych typów realizowane poza Instytutem Historii Sztuki, umożliwiające zdobycie efektów uczenia się z innych 
dyscyplin/kierunków studiów, w tym z obszaru nauk społecznych (w trakcie dwóch lat studiów wymagane jest zdobycie minimum 5 ECTS 
za zajęcia ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk społecznych, rozliczanych wraz z rozliczeniem toku studiów). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 117 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 234 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 504 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych Nauki o sztuce 100% 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarna zaoczna 

Kod ISCED 0229 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (= proseminaria, seminaria, specjalizacje, wykłady z epok 
sztuki, zajęcia ogólnouniwersyteckie) 

100 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Minimum 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych n/d 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 62  
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

program studiów w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 15%  

 Nauki o polityce i 
administracji 

70% Nauki o polityce i administracji 

 Nauki o bezpieczeństwie 15%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: (należy uzupełnić) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 metody badawcze oraz zasady przygotowania projektów badawczych 
właściwych dla dziedziny humanitarnej, a także dla oryginalnych badań z 
zakresu studiów humanitarnych. 

P7S_WG 

K_W02 zasady, standardy, wartości humanitarne oraz związane z nimi trudności  
zastosowania w praktyce. 

P7S_WG/K 

K_W03 zagrożenia związane z różnego rodzaju katastrofami naturalnymi oraz aktualne 
tendencje co do sposobu reagowania w odpowiedzi na katastrofy. 

P7S_WG/K 

K_W04 zagrożenia i możliwości związane z obecnymi trendami rozwojowymi w 
sektorze humanitarnym. 

P7S_WG 

K_W05 różnorodność aktorów i interesariuszy w systemie globalnej pomocy 
humanitarnej, ich interakcji i współzawodnictwa oraz rozumie znaczenie 
koordynacji między różnymi poziomami w systemie humanitarnym. 

P7S_WG/K 
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K_W06 wpływ różnorodnych interwencji pomocy humanitarnej na potrzeby i prawa 
ludności dotkniętej kryzysem oraz interesy istotnych podmiotów w określonym 
kontekście regionalnym. 

P7S_WG/K 

K_W07 procesy operacyjne, zmiany w politycznych, wojskowych, gospodarczych i 
społecznych strukturach oraz instytucjach w wymiarze międzynarodowym, 
pojęcia z zakresu teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i 
gospodarczych w tych podmiotach, na poziomie państw narodowych oraz w 
skali międzynarodowej. 

P7S_WG  

K_W08 środowisko społeczne, prawne i bezpieczeństwo w sytuacjach konfliktowych 
oraz mechanizmy ochrony ludności cywilnej i zapobiegania łamaniu praw 
człowieka. 

P7S_WG/K 

K_W09 strukturę dawców, mechanizmy finansowania w sektorze humanitarnym oraz 
prawne i administracyjne regulacje obowiązujące w sektorze w tym podstawy 
ochrony własności intelektualnej. 

P7S_WG/K 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Stosować metodologię nauk społecznych oraz metody naukowe i potrafi 
uzasadnić ich użycie w oryginalnym projekcie badawczym z zakresu studiów 
humanitarnych, co obejmuje m.in. krytyczną analizę danych oraz zdolność 
formułowania własnych opinii. 

P7S_UW 

K_U02  Formułować odpowiednie rekomendacje co do udzielania pomocy 
humanitarnej w danym kryzysie, w oparciu o zasady i wartości humanitarne, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych, politycznych i kulturowych. 

P7S_UW/U 

K_U03 
 

Konceptualizować, interpretować oraz krytycznie analizować złożone kryzysy i 
interwencje humanitarne w oparciu o różnorodne źródła oraz tworzyć nową 
wiedzę w celu rozwiązania złożonych problemów humanitarnych. 

P7S_UW 
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K_U04 Uwzględniać interesy różnych beneficjentów i interesariuszy oraz brać pod 
uwagę różnorodność kulturową i konieczność współpracy w ramach 
zróżnicowanego środowiska. 

P7S_UK 

K_U05 Rozwiązywać problemy, łącząc interdyscyplinarną wiedzę i zrozumienie w 
zakresie potrzeb i możliwości ludności dotkniętej kryzysem w określonym 
kontekście regionalnym, w celu wypracowania właściwych rozwiązań dla 
skutecznego reagowania kryzysowego. 

P7S_UW  

K_U06 Interpretować i krytycznie analizować dane, informacje i doświadczenia w 
zakresie określonego regionalnego kryzysu humanitarnego i interwencji w celu 
wypracowania zrozumienia kontekstu geograficznego, lokalnej społeczności, 
perspektyw, problemów i możliwych rozwiązań. 

P7S_UW 

K_U07 Formułować argumenty, przy zastosowaniu różnorodnych podejść i perspektyw 
teoretycznych, a także formułować spójne wnioski oraz syntetycznie je 
podsumować, przy użyciu specjalistycznego dla studiów humanitarnych oraz 
dziedzin pokrewnych języka, w celu komunikacji ze specjalistami z tej dziedziny 
oraz szerszym kręgiem odbiorców. 

P7S_UW/K 

K_U08 Przeanalizować problem badawczy oraz samodzielnie lub w zespole 
zaplanować, przeprowadzić i ukończyć projekt badawczy przy krytycznej 
analizie źródeł. 
Angażować partnerów i członków zespołu na różnych poziomach procesu 
podejmowania decyzji, przyczyniać się do budowania zespołu, 
zrównoważonego podziału pracy, tworzenia dobrej atmosfery i spójności w 
projektach grupowych w celu osiągnięcia wspólnego celu. 

P7S_UU/UO 

K_U09 Uczyć się samodzielnie w oparciu o doświadczenie zawodowe oraz wspierać 
inne osoby w takich działaniach, identyfikować możliwości przezwyciężenia 
dylematów humanitarnych. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 Umiejscowienia własnych wyników badań w szerszym kontekście pomocy 
humanitarnej. 

P7S_KK 

K_K02 Wskazywania nowych metod pracy na rzecz zwiększenia wydajności, 
efektywności i odpowiedzialności interesariuszy w złożonych i 
nieprzewidywalnych warunkach humanitarnych. 

P7S_KK/R 

K_K03 Inicjowania działań na rzecz danych społeczności; organizowania akcji pomocy 
humanitarnej, przedsięwzięcia działań na rzecz zebrania odpowiednich 
funduszy w celu realizacji akcji humanitarnej, inspirowania lokalnej 
społeczności do angażowania się na rzecz osób poszkodowanych katastrofą 
humanitarną. 

P7S_KO 

K_K04 Stosowania kodeksów etycznych obowiązujących w danych organizacjach 
humanitarnych, twórczego rozwijania zasad pracy pracownika humanitarnego 
w danych okolicznościach, rozwijania profilu pracownika humanitarnego 
zgodnie z aktualnymi potrzebami.  

P7S_KR 

K_K05 Wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działania na rzecz 
interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich należy wypełnić 
odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 

4. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  
Liczba punktów przypisana do poszczególnych przedmiotów w I semestrze, wynika z ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych 
przez Zarząd Konsorcjum. 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Intensywny 
Program NOHA 

Intensive 
Programme NOHA 

 
 
 

30 

   
 
 

30 

    60  
(7-dniowy 
intensyw
ny kurs 
7 days 

intensive 
course) 

 
 
 
5 

                 
 
        

E 

    
 
 

B 

 
 
Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

 Presents a wide range of humanitarian action issues by different specialists from both, the field and academia. The course presents main 

principles of humanitarian action, main actors (donors and beneficiaries), it introduces students to main concepts of international law, in 

particular international humanitarian law and human rights law; it refers to current humanitarian crises. In addition the structure of the 

Network on Humanitarian Action is presented as well as the programme of the whole Joint Master Degree. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 
 

K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07,  , K_K01, , K_K02, K_K03 
 

 
Polityka 

międzynarodowa a 
pomoc 

humanitarna 
World Politics in 

humanitarian 
action 

 
 

30 

        
 

30 

 
 
5 

 
 

EP, E oraz Proj. 

 
B 

 
Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Aim of the course is to offer to the participants a panorama of both geopolitical and institutional elements and factors which defines the 

structure and dynamics of todays International Relations. The course will cover political, normative and economic problems, including 

power relations which form the context for Humanitarian Action. Special emphasis will be put upon security problems 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09,  K_K01, K_K02, K_K03 
 

 
Wymiar prawny 

pomocy 
humanitarnej 

Legal Dimensions 
in humanitarian 

action 

 

 

 
60       60 5 EP 

 

 
B 

 

 
Nauki prawne 

Treści 
programowe 

The overall objective of the module is to introduce the students to key legal instruments, principles and underlying concepts of 

International Law relating to humanitarian action and to enable them to apply this knowledge to practical cases. Special attention will be 

brought to International Human Rights Law and International Humanitarian Law. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03,  K_U06, K_U07, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

 
Zdrowie publiczne 

a pomoc 
humanitarna 

Public health in 
humanitarian 

action 

 

 
30       30 5 Proj. 

 

 
B 

 

Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 

The overall objective of the module is to provide an insight into necessary public health actions at emergency and other humanitarian 

crisis. Graduates should be able to actively participate in managerial activities and support field work onsite. The module will deliver 

necessary knowledge on medical, social and psychological aspects of needs assessment. Moreover, it equips students with a “tool box” 

of practical solutions useful when a crisis requires prompt actions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07,  , K_K02, K_K03, K_K04 

 
Zarządzanie 

pomocą 
humanitarną 

Management in 
humanitarian 

action 

 

 
 
 
30       

 
 

30 

 
 
5 

 
 

EP+P 

 
 

B 

 
 
Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 

This module aims at providing participants with general knowledge about management of organizations and processes with special 

focus on managerial techniques and methods applicable to humanitarian action. It also offers insight to main differences in managing 

various types of organizations, including public sector, private sector and charities. Another important aspect of this course is focus on 

managerial innovations that might be particularly useful in day-to-day activities of humanitarian aid organisations.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07 , K_K01, K_K02, K_K05 
 

 
Antropologia i 

wymiar 
międzykulturowy 

pomocy 
humanitarnej 

Anthropology and 
Intercultural 
Aspects of 

Humanitarian 
Action 

 

 
 
 
 
 

30       30 5 E 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
Nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe 

The course offers an introduction to Social and Cultural Anthropology, outlining the discipline’s key methods and central problems. It 

explores the relevance of anthropological perspectives and findings to international humanitarian action. It emphasizes the significance 

of cultural difference and social practice in areas of high relevance to humanitarian action, such as gender, human rights, development, 

migration and border control. The course also introduces theoretical and critical reflection on the logic and workings of humanitarianism. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 
 

K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K02 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  240  
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
Program realizowany dla studentów przyjezdnych z uczelni partnerskich: "Konflikty zbrojne a pomoc humanitarna". Zajęcia w języku angielskim 
Programme for the students incoming from other NOHA universities: Armed Conflicts and Humanitarian Action 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesne 
konflikty zbrojne i 

operacje 
stabilnościowe 
Contemporary 

Armed Conflicts 
and Stability 
Operations 

  
 

30 

       
 

30 

 
 
4 

 
 

EP 

 
 

B 

 
 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe  

The aim of this course is to offer the students possibility to learn and understand the specificity and main characteristics of contemporary 

armed conflicts, as well as peace and stability operations conducted in relation to them. During the course main theories concerning the 

sources for military conflicts, their geographical distribution and factors decisive for conflicts’ characteristics will be discussed. It will be 

matched with the presentation of main categories and aspects of peace and stability operations, including  the  knowledge about their 

main organisational and technical aspects (i.e. models of force generation, institutional framework, command & control mechanisms, 

financing etc.).  The course will familiarize also with the main evolutionary trends in contemporary armed conflicts, like the Revolution in 

Military Affairs and its implications, privatisation of violence (incl. growth in private security/military services), as well as in peace and 

stability operations  (incl. multinationalisation, issue of the place of coercive elements in peace and stability missions, development of 

counterinsurgency strategies, growing significance of military assistance to host countries). The role and impact of the media on conflicts’ 
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and interventions’ conduct and forms will also be discussed and the effort to formulate some predictions concerning future development 

of armed conflicts and interventions will be taken.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 
 

K_W02, K_W03, K_W07, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, , K_K01, K_K02, K_K03 
 

Kryminalistyka w 
pomocy 

humanitarnej- 
ćwiczenia 

symulacyjne 
Forensics in 
Humanitarian 

Action- Simulation 
exercise 

  
 
 

  
 

30 

     
 

30 

 
 
2 

 
 

Proj. 

 
 

B 

 
 
Nauki prawne 

Treści 
programowe  

The course provides students the theoretical framework and practical  knowledge of the forensic and investigative sciences that can be 

applied in a diverse range of scenarios regularly experienced in the field work of humanitarian agencies, aid institutions and NGOs. The 

first three modules offer the students an exhaustive knowledge on several forensic disciplines used for the purpose of human 

identification. That includes – among others - fingerprinting analysis, footmark impression analysis, a wide range of biometric 

identification techniques, forensic documents analysis, forensic linguistics, forensic dentistry, anthropology, archaeology and medicine. In 

each case, the students will be provided both with the theoretical knowledge and practical exercises enabling them to test their skills in 

the controlled environment. The theoretical and exercise modules described above will focus mostly on their potential application in two 

areas of humanitarian action work: human identification for the purpose of migration-related issues and forensic science applications for 

the cases of genocide crimes, terrorism and natural disasters. The final two modules of the course are designed to test the students’ 
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knowledge and skills in a set of simulated, real-time exercises. The participants work in a highly realistic mock-scene environment, using 

the real equipment and documentation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 
 

K_W03, K_W09, K_U02, K_U07, K_K01, K_K02 

Ochrona ludności 
cywilnej podczas 

konfliktów 
zbrojnych 

Protection of 
civilians in armed 

conflicts 

  
 

30 

       
 

30 

 
 
4 

 
 

EP 

 
 

B 

 
 
Nauki prawne 

Treści 
programowe  

The aim of this course is that students learn and understand the concept of protection of civilians in armed conflicts, and the dilemmas 

involved, from legal and practical perspectives. It provides the students with tools to analyse and evaluate the protection needs of 

civilians with special emphasis on women, children, refugees and IDPs. Specific case studies are discussed extensively. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, , K_K02, K_K03 

Zapobieganie 
łamaniu praw 

człowieka 
Prevention of 
human rights 

atrocities 

 
 

 

 
 
30 

       
 

30 

 
 
4 

 
 

Proj+EP 
 

 
B 

 
Nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści 
programowe  

 Students analyze historical and contemporary examples of international crimes. They study models of committing genocide and analyze 

their stages in comparative perspective. The purpose is to identify internal and international actors who can contribute to structural and 

operational prevention as well as instruments, which can be used in this area. The course presents the role of states, international 

organizations and individuals in prevention of mass atrocities. It identifies measures which can be undertaken  before, during and after 

the armed conflict to prevent mass atrocities. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02 

Pojednanie w 
społeczeństwach 
pokonfliktowych 

Reconciliation in a 
post-conflict 

socjety 

  
 

30 
 

       
 

30 

 
 
4 

 
 

EP 

 
 

B 

 
 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe  

The overall objective of the course is to introduce students to the concept of reconciliation, justice. Students will learn about definitions of 

international crimes, criminal jurisdiction, international tribunals and alternative tools facilitating reconciliation. They will learn how to apply 

legal sources to facts and they will discuss in what way law can support reconciliation and why e.g. UN attaches such a great importance 

to prosecution of international crimes. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, , K_K01, , K_K02, K_K04 

Metodologia i 
metody badawcze 

w studiach 
humanitarnych 

Methodology and 
Research Methods 

  
 

  
 

30 

     
 

30 

 
 
5 

 
 

Proj. 

 
B 

 
Nauki o polityce i 
administracji 
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in Humanitarian 
Studies 

Treści 
programowe  

The objective of the course is to introduce students to research methods of social science applicable in both academic study of 

humanitarian action and the practice thereof. Skills and knowledge obtained during this course should in particular be useful in designing 

and conducting evaluation studies of humanitarian intervention, completing need assessments in the field, analysing policy objectives, 

and collaborating with specialised research agencies. As designing and conducting empirical research requires both knowledge and skill, 

the main principle of the course is to combine theoretical discussion of research methodology with practical training involving both 

fieldwork and data analysis. To that end students will be asked to participate in research exercises and conduct a research project of 

their own. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_U01, K_U07,  

Zakładanie 
organizacji 

humanitarnej – 
kwestie 

administracyjne 
Establishment of a 

humanitarian 
organisation - 
administrative 

issues 

 
 
 

15 

 
 
 

       
 
 

15 

 
 
 

2 

 
 

 
EP 

 
 
 

B 

 
 
 
Nauki prawne 

Treści 
programowe  

The overall objective of the module is to introduce the students to key legal concepts of nongovernmental organisations to enable them to 

apply this knowledge to practical cases. Moreover, during the module students will be provided with very general overview of regulations 

concerning taxation of non-governmental organizations. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U07, K_K01, K_K05 

Prawo pracy w 
pomocy 

humanitarnej 
Labour law in 
humanitarian 

action 

 
 

15 

 
 
 

       
 

15 

 
 

2 

 
 

EP 

 
 

B 

 
 
Nauki prawne 

Treści 
programowe  

The aim of this module is that students learn about legal frameworks of providing humanitarian action abroad with focus on labour law. It 

provides students with knowledge about main legal instruments referring to applicable labour law, jurisdiction in labour cases, features of 

the situation of posted humanitarian aid workers. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W09, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, 

Konflikty i kryzysy 
w Europie 

Wschodniej 
Conflicts and 

crises in Eastern 
Europe 

  
 

30 

       
 

30 

 
 
3 

 
 

EP 

 
 

B 

 
 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe  

The main objective of the module is to present the complexity of the main challenges to the regional security of Eastern Europe. The 

region’s contemporary dynamics are analysed from the historic, socio-political, cultural and geopolitical perspectives. Recently solved 

(e.g. Bosnia and Herzegovina, Kosovo) as well as still frozen conflicts (e.g. Transnistria, Gorny Karabakh) are in focus of the module. 

The prospects for regional stability are evaluated with account of the existing tinderboxes (e.g). The aim of the module is to acquire 

knowledge and improve skills for regional expertise – crucial for organising humanitarian action in Eastern Europe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W07, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  240 
 

Studenci, dla których UW jest jednostką macierzystą, wybierają na drugi 
semestr ścieżkę (specjalność) oferowaną przez jedną z uczelni 
partnerskich NOHA.  
Students whose home university is UW choose path (specialty) offered 
by one of the NOHA partner universities for the second semester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lp. 
No. 

Nazwa modułu i uczelni 
Course name and University 

ECTS 

1 
Legal and Geopolitical Approach of Humanitarian  
 
Action Aix-Marseille Université, France 

30 

2 
Humanitarian Analysis and Intervention Design  
 
    University of Groningen, Netherlands 

30 

3 
Law and Leadership in Humanitarian Action  
 
  Ruhr-Universität Bochum, Germany 

30 

4 
Protection in Humanitarian Action  
 
Universidad de Deusto, Spain 

30 

5 
Forced Migration and Human Security 
 
L'Università ta Malta (UM), Malta 

30 

6 
Societies in Transition 
 
University College Dublin, Ireland 

30 

7 
Conflict, Peace-building and Religion  
 
Uppsala Universitet, Sweden 

30 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 
Studenci wybierają jedną ze specjalizacji regionalnych oferowanych przez uczelnie partnerskie NOHA (w państwach trzecich) lub 
odbywają staż zawodowy oraz realizują moduł Career Development. 
 
Students choose one of the regional specializations offered by NOHA partner universities (in third countries) or they do the work 
placement and implement the module Career Development. 
 
Liczba punktów przypisana do poszczególnych przedmiotów w III semestrze przy realizacji ścieżki modułu Career Development, wynika z 
ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych przez Zarząd Konsorcjum. 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Rozwój kariery 
Career 

development 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
30* 

 
 

*e-learning 

 
30* 

 
10 

 

              
Proj. 

 
B 

 
Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

The Career Development Training Module is designed to give students the opportunity to evaluate and plan their career and employment 

futures, as well as expand their job related skills and knowledge. Throughout the third semester of the NOHA program and parallel to the 

work placement period the Career Development Training Module takes place. The module is graded and compulsory for students 

undertaking a work placement. For others students (not doing a work placement) the module is at their disposal. The Career 

Development Training Module includes different resources to help students think about what type of employment and career they wish 
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for in the humanitarian eco system so that they can navigate their career in the long term. Students will learn about their personal and 

transferable skills, reflect on their learning, plan, draft, and refine their CV and prepare for job applications and interviews, review their 

work placement plans, explore career opportunities and create a Career Development Action Plan.  

Learning and career development are a lifelong process. By assessing their personal and transferable skills and desires for the future, 

students will be able to identify particular skills and knowledge that they already process exploit these and simultaneously explore and 

develop new ones which will maximize their individual potential. Self-reflection, building a portfolio and planning actions are key building 

blocks of career development. Students will be linked with a career module supervisor at each of their home universities; with close 

guidance and structured tasks students will develop a personalized Career Development Plan in which, following completion of the MA, 

will serve the students as they embark upon searching for work and continued personal growth. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W02, K_W05, K_W09 K_U04, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03,  K_K04 

Praktyki zawodowe 
Work placement  

        
 

600* 
 
 

*praktyki 

 
 

600* 

 
 

20 

 
 

Proj. 

 
 

P 

 
Nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści 
programowe  

The internship forms an important link between study and the job market. Students are familiarized with principles of professional work, 

they learn principles of professional conduct, organization of different actors, vulnerabilities of beneficiaries. They learn to work in 

multicultural environment. They prepare different projects, presentations, they take part in fundraising and reporting;  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W02, K_W05, K_W09 K_U04, K_U08, K_U09 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 
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Uczelnie współpracujące z NOHA w ramach III semestru: 

Chiang Mai University, 
 Thailand 
Deakin University,  
Australia 
Fordham University,  
USA 
German Jordanian University,  
Jordan 
International Christian University,  
Japan 
Tata Institute of Social Sciences, 
 India 
Universidad Javeriana,  
Colombia 
Universitas Gadjah Mada, 
 Indonesia 
Université Saint-Joseph,  
Lebanon 
University of Social Sciences & Humanities, 
 Vietnam 
Vilniaus universitetas,  
Lithuania 
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Przykładowe instytucje prowadzące współprace z NOHA w 
ramach III semestru: 
European Commission, DG ECHO 

Action Against Hunger 

Restless Development Nepal 

Comhlámh 

Handicap International 

RedR UK 
Medici con l'Africa - CUAMM 

Trust Consultancy & Development 

HumanSurge 
Polish Humanitarian Action 

Croix-Rouge de Belgique 

IMPACT Initiatives 
METAdrasi 

INTERSOS 
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Łączna liczba punktów ECTS: 30  
Łączna liczba godzin zajęć: w zależności od wyboru ścieżki i programu oferowanego przez uczelnie partnerskie. 
Średnio 120 godzin. 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
Liczba punktów przypisana do seminarium magisterskiego w IV semestrze, wynika z ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych 
przez Zarząd Konsorcjum. 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie 

Master seminar 

 
 
 

  
30 

 
 
 

     
30 

 
30 

 

              
Master Thesis 

 
B 

 
Nauki o polityce i 
administracji 
Nauki prawne 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe  

The result of the master's seminar should be a master's thesis. The master seminar is to lead to a master's thesis, which is a 

written report that substantiates a specific point of view as a result of original research carried out by a student on an agreed 

issue that falls within the humanitarian action study programme. The seminar helps the student exhibit his point of view 

through cooperation with first supervisor. The aim of the seminar is to show and extract from the student that he is able  to put 

the knowledge, skills and competences acquired in the NOHA programme into practice. 
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The seminar gives the opportunity to demonstrate the acquired knowledge in a selected research area through consultation 

and the final result - that is, write a complete thesis. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 

K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, , K_K01, K_K02, K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  30 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego 
kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):   łączna liczba godzin za 
I,II,IV semestr wynosi łącznie 510 godzin. Należy jednak dodać do tego 
godziny wyrobione w ramach III semestru, który  opiera się na stażu 
zawodowym lub ścieżce specjalizacji regionalnych oferowanych przez 
uczelnie partnerskie NOHA. 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
 
 
 
 
 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i 
dla każdej specjalności odrębnie) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 12,5% 
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 Nauki o polityce i administracji 75% 

 Nauki o bezpieczeństwie 12,5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0312 
0421 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 90 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

 
120 lub 90 w zależności od 

wyboru ścieżki na III 
semestrze 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

90 (+10 za Career 
development w przypadku 

wyboru modułu Work 
placement na III semestrze) 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Opcjonalnie studenci na III 
semestrze mogą wybrać work 
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placement . Poza tym nie ma 
już obowiązkowych praktyk. 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 

 

 



1 

Załącznik nr 63 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 46%  

 językoznawstwo 54 % JĘZYKOZNAWSTWO 

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: HUNGARYSTYKA 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: HUNGARYSTYKA 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w 
szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, zna terminologię używaną w jego 
opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (J) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach literatury i kultury, zna terminologię 
używaną w ich opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kulturą oraz o 
kierunkach badań w literaturoznawstwie (L) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i 
międzykulturowego,  

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych P7S_WG 
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wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej, zna zasady ochrony własności intelektualnej i 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_WK 

K_W06 ma  pogłębioną wiedzę o miejscu hungarystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego węgierskiego, jego 
złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (J) 

P7S_WG 
 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne 
genry i style funkcjonalne języka węgierskiego (L) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę  z zakresu translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, 
prawniczych, biznesowych i literackich (J) 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze węgierskiej oraz ma wiedzę o współczesnych procesach i 
zjawiskach w kulturze węgierskiej (L) 

P7S_WG 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów – samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy, dąży do ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U02 

posiada umiejętności badawcze,  obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w 
naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U03 
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, 
również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (J) 
 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U04 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (literatura, sztuka) z 
zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia 
ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (L) 
 

                      P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 
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K_U05 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz  
poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

P7S_UK 
P7S_UW 

 

K_U06 
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z 
zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim, współdziałać z nimi w popularyzacji wiedzy o 
wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

K_U07 

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w 
języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki 
hungarystycznej, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, przy wykorzystaniu 
zaawansowanych narzędzi informatycznych  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

K_U08 

posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie 
zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie 
rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się 
wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, 
streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki 
komunikacji językowej  

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U09 ma umiejętności językowe w  zakresie języka obcego niekierunkowego, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U10 
potrafi stworzyć własny warsztat tłumacza posługując się różnymi pomocami i narzędziami translatorskimi 
dokonuje przekładów tekstów literackich i specjalistycznych z języka węgierskiego na polski i z języka 
polskiego na węgierski 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U11 Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły 
rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi 

P7S_UW 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi 
inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KK 
P7S_KR 
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K_K02 
posiada  pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach 
językowych węgierskich potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej 
różne role 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

K_K03 potrafi samodzielnie, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych 
zadania, przestrzega zasad etyki zawodowej 

P7S_KK 
P7S_KR 
P7S_KO 

K_K04 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, 
kraju, Europy 

P7S_KO 
 

K_K05 
rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Węgier), korzystając z różnych 
mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia, działać w 
sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym 

P7S_KR 
P7S_KO 

 

K_K06 ma nawyk systematycznego samodzielnego,  śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w  
języku, ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (J) P7S_KR 

K_K07 

ma nawyk systematycznego, samodzielnego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w  
literaturze,  kulturze i życiu społecznym Węgier, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu 
artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, ma przekonanie o potrzebie rozwoju osobistego,  dąży do 
ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych  (L) 

P7S_KR 
P7S_KK 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

– (L) – efekty z dziedziny literaturoznawstwa, (J) – efekty z dziedziny językoznawstwa 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka węgierskiego I 

   X     90 6 Zal. na ocenę , EU 
EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zagadnienia, słownictwo z zakresu gospodarki, handlu i polityki. Doskonalenie umiejętności językowych na poziomie C1 EOSKJ 
Analiza i pisanie tekstów, słownictwo specjalistyczne. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01: K_K02 
 

Translatorium  X       60 4 Zal. na ocenę/ 
tłumaczenia/ T 

 Języko- 
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Tłumaczenie tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język węgierski (pisemnie) ze szczególnym 
uwzględnieniem pewnych zwrotów stereotypowych i typowych struktur zdaniowych. Rozumienie tekstu mówionego (z różnych 
dziedzin) i jego streszczenie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U08; K_U10; K_K01 
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Wykład monograficzny 
specjalizacyjny 

X        30 3 EU  po II 
semestrze 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Specjalizacja literaturoznawcza  – Na całoroczną tematykę składają się następujące zagadnienia: problematyka dotycząca pisania 
węgierskiej historii literatury, kanony literatury węgierskiej XX wieku, zwrot postmodernistyczy w prozie, potrójna strategia 
węgierskiej literatury postmodernistycznej. 
Specjalizacja językoznawcza - celem wykładu jest pogłębienie wiedzy z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
językoznawstwa węgierskiego i ugrofińskiego oraz gramatyki opisowej języka węgierskiego ( m.in. językoznawstwo diachroniczne, 
typologia języków, oraz innych zagadnień  zgodnie z tematami przygotowywanych prac magisterskich. 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01 

Seminarium 
magisterskie 

  X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: po szczegółowym zaznajomieniu studenta z metodyką i technikami pisania pracy naukowej (kwerenda, 
konspekt, przypisy, bibliografia, cytaty, redagowanie, podsumowanie obszernego tekstu naukowego, formułowanie tezy, 
uzasadnienie opinii, itd.) praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. Stosowanie różnych technik komunikacyjnych i 
przestrzeganie zasad ochrony wartości intelektualnej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U11; K_K03; K_K05 

Współczesne zjawiska w 
kulturze i 
społeczeństwie Węgier I 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Aktualne zagadnienia kultury i społeczeństwa węgierskiego. Poszczególne dziedziny współczesnej kultury węgierskiej oraz 
wydarzenia aktualne z życia umysłowego i społecznego na Węgrzech. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 

Współczesne życie 
literackie 
lub (Współczesne badania  w  
językoznawstwie – treści 
podane niżej) 

 X       30 3 PR B Literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Współczesna literatura węgierska na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk i dorobku 
najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy omawianego okresu. Oprócz analizy i interpretacji utworów literackich w 
języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych, w ramach referatów przewidziany jest również systematyczny 
przegląd węgierskiej prasy literackiej oraz poznanie polskiej recepcji współczesnej literatury węgierskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 K_W01; K_W03; K_W10; K_U04; K_U05; K_U06; K_K05; K_K07 

Współczesne badania  w  
językoznawstwie (lub jw. 
Współczesne życie 
literackie) 

 X       Jw. Jw. Przygotowanie 
referatów 

B Języko-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem rozważań są główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego 
językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05 K_K06 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  

        30 2    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - . 
z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U09 ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka węgierskiego I 

   X     90 6 Zal. na ocenę po 
każdym semestrze 
EU EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Na ćwiczeniach studenci poznają zagadnienia z zakresu gospodarki, handlu i polityki.  Analiza i pisanie tekstów, konwersacje  
słownictwo specjalistyczne - teksty z zakresu prawa. Doskonalenie umiejętności językowych, w na poziomie C1 ESOKJ. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01; K_K02 
 

Translatorium  X       60 4 Zal. na ocenę/ 
tłumaczenia/ T 

 Języko- 
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Tłumaczenie tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język węgierski oraz języka węgierskiego na język 
polski. Ćwiczenie sprawności w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U08; K_U10; K_K01 
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Wykład monograficzny 
specjalizacyjny 

X        30 3 EU  po II 
semestrze 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Specjalizacja literaturoznawcza  – Na całoroczną tematykę składają się następujące zagadnienia: problematyka dotycząca pisania 
węgierskiej historii literatury, kanony literatury węgierskiej XX wieku, zwrot postmodernistyczy w prozie, potrójna strategia 
węgierskiej literatury postmodernistycznej. 
Specjalizacja językoznawcza - celem wykładu jest pogłębienie wiedzy z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
językoznawstwa węgierskiego i ugrofińskiego oraz gramatyki opisowej języka węgierskiego ( m.in. językoznawstwo diachroniczne, 
typologia języków, oraz innych zagadnień  zgodnie z tematami przygotowywanych prac magisterskich. 
Kontynuacja zajęć z tego przedmiotu z I semestru. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W10; K_U01 

Seminarium 
magisterskie 

  X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: po szczegółowym zaznajomieniu studenta z metodyką i technikami pisania pracy naukowej (kwerenda, 
konspekt, przypisy, bibliografia, cytaty, redagowanie, podsumowanie obszernego tekstu naukowego, formułowanie tezy, 
uzasadnienie opinii, itd.) praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U11; K_K03; K_K05 

Współczesne zjawiska w 
kulturze i 
społeczeństwie Węgier I 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

.Aktualne zagadnienia kultury i społeczeństwa węgierskiego. Poszczególne dziedziny współczesnej kultury węgierskiej oraz 
wydarzenia aktualne z życia umysłowego i społecznego na Węgrzech – kontynuacja zajęć z I semestru 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 
 

Współczesne życie 
literackie 
lub (Współczesne badania  w  
językoznawstwie – treści 
podane niżej) 

 X       30 3 PR B Literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Współczesna literatura węgierska na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk i dorobku 
najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy omawianego okresu. Oprócz analizy i interpretacji utworów literackich w 
języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych, w ramach referatów przewidziany jest również systematyczny 
przegląd węgierskiej prasy literackiej oraz poznanie polskiej recepcji współczesnej literatury węgierskiej.  
Kontynuacja zajęć z I semestru 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W03; K_W10; K_U04; K_U05; K_U06; K_K05; K_K07 

Współczesne badania  w  
językoznawstwie (lub jw. 
Współczesne życie 
literackie) 

 X       Jw. Jw. Przygotowanie 
referatów 

B Języko-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem rozważań będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego 
językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego. Kontynuacja zajęć z I semestru 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

 
K_W01; K_W02; K_W07; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05 K_K06 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  

        30 2    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - . 
z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U09 ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyczna nauka 
języka węgierskiego II 

   X     90 6 Zal. na ocenę , EU 
EP na koniec II 
semestru 

B  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wielostronny rozwój umiejętności językowych w zakresie pisania, czytania i rozumienia ze słuchu, a także wypowiedzi i konwersacji. 
Ćwiczenia związane z tekstami koncentrują się na tekstach akademickich. Student poznaje różne typy konwersacji, takie jak narada 
czy słucha węgierskich wykładów i wiadomości i ćwiczy ich streszczanie. Osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie C2 
EOSKJ 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04; K_W07;K_W08; K_U06; K_U07; K_U08; K_K01 
 
 

Seminarium 
magisterskie II 

  X      30 10 Prezentowanie 
fragmentów pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dla obu specjalizacji: praca na seminarium polega na referowaniu literatury przedmiotu wybranej przez magistranta tematyki, na 
prezentacji bieżących wyników badań oraz na dyskusji nad tekstem pracy. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U11; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07 
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Współczesne zjawiska w 
kulturze i 
społeczeństwie Węgier 
II 

 X       30 2 Zaliczenie ustne B Społ. 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Aktualne zagadnienia kultury i społeczeństwa węgierskiego. Poszczególne dziedziny współczesnej kultury węgierskiej oraz 
wydarzenia aktualne z życia umysłowego i społecznego na Węgrzech – kontynuacja zajęć z  I roku 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W03; K_W06; K_W08; K_W10; K_U01; K_U04; K_K04; K_K05; K_K07 
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  
 
 

        30 2    

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 
 

W zależności od wybranego przedmiotu   Student (łącznie przez 3 semestry ma obowiązek zrealizować – 90 godz – min. 6 ECTS - . 
z czego przynajmniej 30 godz. z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+ 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U09  ( dla przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie min. B2+) 

Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

         10 Złożenie gotowej 
pracy 
magisterskiej 

B Języko- 
znawstwo/ 
literaturo-
znawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Praca przygotowana pod kierunkiem opiekuna naukowego 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01; K_W02;K_W03; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_U03; K_U07 K_U08; K_U11; K_U05; K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Hungarystyka 

Lp. Moduł  Przedmioty wchodzące w skład modułu Punkty 
ECTS 

Moduł 
obowiązkowy/ 

moduł do wyboru 

1 Praktyczne kształcenie 
językowe 

Praktyczna nauka języka węgierskiego I, II 18 obowiązkowy 

  Translatorium  8 obowiązkowy 

2 Specjalizacja -
językoznawstwo 

Wykład monograficzny z językoznawstwa węgierskiego 6 do wyboru 

  Współczesne badania w językoznawstwie 6 do wyboru 

3 Specjalizacja -
literaturoznawstwo 

Wykład monograficzny z literatury węgierskiej jw do wyboru 

  Współczesne życie literackie na Węgrzech jw do wyboru 

4 Kultura Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Węgier I, II 6 obowiązkowy 

5 Seminarium 
magisterskie 

Seminarium magisterskie językoznawcze I,II 30 do wyboru 

  Seminarium magisterskie literaturoznawcze I, II  do wyboru 

6 Przedmioty 
niezwiązane z 
kierunkiem studiów  

Przedmioty fakultatywne – ogólnouniwersyteckie (90 godz. z oferty UW z  czego 
przynajmniej  30 godz.  z przedmiotu w języku obcym niekierunkowym na poziomie 
minimum B2+) 

6 do wyboru 

7 Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

 10 do wyboru 

  RAZEM: 90 58 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 

punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 10 %  

 językoznawstwo 56 % 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 58 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

76 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 64 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne 
Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 75% Nauki o komunikacji społecznej i mediach  

Psychologia 6%  

Nauki humanistyczne 
Historia 6%  

Językoznawstwo 13%  

Razem  100%   
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2. Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugi 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną bibliologii i 
informatologii jako subdyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach, jej 
najnowsze osiągnięcia oraz główne tendencje rozwojowe 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu teorie właściwe dla bibliologii i informatologii oraz 
dyscyplin pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów 

P7S_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologię badań prowadzonych w obszarze 
bibliologii i informatologii jako subdyscypliny nauk o komunikacji społecznej i 
mediach 

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu terminologię specjalistyczną dla bibliologii i 
informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin 
pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów 

P7S_WG 

K_W05 zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych 
tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru bibliologii i informatologii, nauk o 
komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla 
kierunku studiów  

P7S_WG 
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K_W06 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i ochrony prawa 
autorskiego w pracy badawczej i/lub zawodowej związanej ze sferą kultury i 
informacji  

P7S_WK 

K_W07 podstawowe zasady tworzenia, działania i rozwoju bibliotek i innych instytucji 
sfery kultury i/lub informacji, ekonomiczne podstawy ich funkcjonowania  

P7S_WK 

K_W08 w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury związanych z 
ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury 

P7S_WK 

K_W09 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ujawniające się w 
odniesieniu do funkcjonowania sfery kultury i/lub informacji  

P7S_WK 

K_W10 
w pogłębionym stopniu historię powstania i funkcjonowania instytucji 
kluczowych dla polskiej kultury, w kraju i zagranicą, w tym szczególnie tych 
funkcjonujących na kresach Rzeczpospolitej 

P7S_WK 

K_W11 zasady tworzenia i redakcji różnych gatunków tekstów w ujęciu 
językoznawczym 

P7S_WK 

K_W12 zasady używania języka w sytuacjach publicznych, w komunikacji pisemnej i 
wypowiedziach ustnych 

P7S_WK 

K_W13 
teorie psychologiczne będące podstawą interpretowania zachowań 
społecznych, zwłaszcza w aspekcie komunikacji społecznej, w tym w relacjach 
zawodowych i pracowniczych 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące; dokonywać 
selekcji, krytycznej analizy, interpretacji i prezentacji tych informacji, w oparciu 
o wiedzę i metodologię badań stosowaną w obszarze bibliologii i 
informatologii 

P7S_UW 

K_U02 formułować i rozwiązywać problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia 
ich rozwiązania (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne), 
syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z 
zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla 
kierunku studiów 

P7S_UW 
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K_U03 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług 
informacyjnych, uwzględniając specyfikę potrzeb i uwarunkowań 
obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem twórczej i oryginalnej 
metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-
kulturowym 

P7S_UW 

K_U04 komunikować się na tematy związane z problematyką bibliologiczną i 
informatologiczną z różnymi kręgami odbiorców, w tym prowadzić debatę, w 
języku polskim 

P7S_UK 

K_U05 komunikować się na tematy związane z problematyką bibliologiczną i 
informatologiczną z różnymi kręgami odbiorców, w tym prowadzić debatę, w 
języku obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK 

K_U06 popularyzować wiedzę o placówkach informacji, ich zasobach i usługach  P7S_UK 

K_U07 organizować i planować pracę własną oraz pracę w zespole  P7S_UO 

K_U08 uczestniczyć w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role P7S_UO 

K_U09 uczyć się oraz planować własny rozwój edukacyjny i zawodowy  P7S_UU 

K_U10 inspirować, uczyć inne osoby, planować ich rozwój w zakresie kompetencji 
informacyjnych  

P7S_UU 

K_U11 przeprowadzić analizę historyczną i ocenę dawnej działalności instytucji kultury 
polskiej P7S_UW 

K_U12 w podstawowym zakresie sprawdzić poprawność językową tekstu i ją 
skorygować P7S_UW 

K_U13 komunikować się publicznie zgodnie z normą i zasadami języka polskiego, w 
tekstach pisemnych i wypowiedziach ustnych P7S_UK 

K_U14 
zastosować wiedzę dotyczącą psychologii zachowań społecznych do 
interpretowania zachowań użytkowników instytucji kultury oraz w komunikacji 
interpersonalnej w sytuacjach zawodowych 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 
praktycznych oraz przeprowadzenia oceny krytycznej wiedzy własnej  

P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 
praktycznych, korzystania z wiedzy i doświadczenia innych oraz 
przeprowadzenia oceny krytycznej wiedzy prezentowanej w źródłach 
informacji różnego typu, z zakresu bibliologii i informatologii 

P7S_KK 

K_K03 wypełniania zobowiązań społecznych przez aktywne uczestnictwo  
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego 

P7S_KO 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych przez aktywne uczestnictwo  
w działaniach na rzecz upowszechniania dostępu do informacji oraz 
kompetencji informacyjnych 

P7S_KO 

K_K05 rozwijania form i zakresu pełnionych ról zawodowych pracownika sfery kultury 
i/lub informacji odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych  

P7S_KR 

K_K06 identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z pracą w 
instytucjach kultury i/lub informacji oraz działania na rzecz przestrzegania i 
rozwoju zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Specjalności na kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Architektura informacji i wiedzy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla pola 
badawczego architektury informacji i wiedzy, wypracowane na gruncie bibliologii i 
informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach lub dyscyplin pokrewnych  

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S1_W02 zaawansowane metody analizy i interpretacji systemów, wchodzących w skład 
architektury informacji K_W05 

S_1W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w usługach informacyjnych, np. 
infobrokeringu K_W06 

S1_W04 w pogłębionym stopniu proces komunikacji naukowej, w tym rolę i funkcje instytucji 
informacyjnych w tym procesie, w tym szczególnie bibliotek naukowych K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wyszukiwać, selekcjonować i korzystać z informacji dotyczących zagadnień 
architektury informacji K_U01 

S1_U02 wizualizować różne typy informacji i danych K_U01 

S1_U03 przeprowadzić badania zachowań informacyjnych K_U02 
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S1_U04 analizować i oceniać systemy architektury informacji pod względem zgodności z 
zasadami i potrzebami użytkowników K_U03 

S1_U05 wspierać rozwój kompetencji informacyjnych użytkowników K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 przeprowadzenia oceny jakościowej projektów architektury informacji, w aspekcie 
informatologicznym K_K02 

S1_K02 aktywnego udziału w tworzeniu i realizacji zasobów i usług wykorzystywanych w 
cyfrowej komunikacji naukowej 

K_K04 
K_K05 

 
 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Dziedzictwo kulturowe 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
bibliologii i dyscyplin pokrewnych, stosowane w odniesieniu do pola badań nad 
instytucjami i dziedzictwem kultury  

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S2_W02 metody analizy i interpretacji zasobów dziedzictwa kultury polskiej, w tym szczególnie 
dziedzictwa piśmienniczego, w kraju i zagranicą K_W05 

S2_W03 w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury polskiej, w tym szczególnie 
bibliotek różnych typów 

K_W07 
K_W08 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 formułować problemy i realizować procesy badawcze dotyczące obiektów i zasobów 
dziedzictwa kultury polskiej K_U02 

S2_U02 przeprowadzić analizę i ocenę działalności instytucji dziedzictwa kulturowego 
funkcjonujących współcześnie K_U03 

S2_U03 przygotować i zrealizować działania edukacyjne dotyczące zagadnień ochrony 
dziedzictwa kultury 

K_U04 
K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 przeprowadzenia krytycznej oceny działalności instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, 
w aspekcie ich udziału w ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kultury K_K02 

S2_K02 rozpoznawania i rozstrzygania dylematów związanych z ochroną i udostępnianiem 
dziedzictwa kultury K_K06 

 
 

  



9 

 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Edytorstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
edytorstwa jako pola badawczego bibliologii i informatologii 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S3_W02 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w praktyce działalności wydawniczej i 
badaniach tego obszaru K_W04 

S3_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej mające zastosowanie w pracy 
wydawcy i redaktora K_W06 

S3_W04 w pogłębionym stopniu zasady działania wydawnictw i instytucji prowadzących 
działalność publikacyjną 

K_W07 
K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 przeprowadzić analizę i ocenę działalności instytucji rynku wydawniczego i 
księgarskiego K_U03 

S3_U02 przeprowadzić analizę i ocenę efektów pracy redakcyjnej w różnych jej aspektach, w 
tym m.in. językowym i technicznym K_U03 

S3_U03 organizować pracę własną i zespołu oraz uczestniczyć w niej, odpowiednio do specyfiki 
działania wydawnictwa 

K_U07 
K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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S3_K01 przeprowadzenia krytycznej oceny działalności wydawnictwa oraz działów 
wydawniczych instytucji innego typu, w tym bibliotek K_K02 

S3_K02 udziału w pracach wydawniczych związanych z ochroną i upowszechnianiem dorobku 
piśmienniczego 

K_K03 
K_K04 

 
 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Informacja i komunikacja w instytucjach kultury 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania obiektów i procesów informacyjnych realizowanych w instytucjach kultury 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S4_W02 zaawansowane metody analizy efektywności działań instytucji kultury, w tym w 
szczególności bibliotek K_W05 

S4_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
procesu digitalizacji i do repozytoriów cyfrowych K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 rozpoznawać problemy i realizować badania wybranych obszarów komunikacji w 
sferze kultury, w tym w szczególności procesów informacyjnych K_U02 

S4_U02 przeprowadzić analizę i ocenę źródeł i zasobów informacyjnych w obszarze kultury  K_U03 

S4_U03 przeprowadzić badania praktyk informacyjnych użytkowników kultury K_U03 
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S4_U04 brać aktywny udział w tworzeniu i prowadzeniu repozytoriów cyfrowych obiektów 
kultury 

K_U02 
K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 przeprowadzenia analizy i oceny procesów informacyjnych realizowanych przez 
instytucje kultury, w perspektywie bibliologii i informatologii 

K_K01 
K_K02 

S4_K02 aktywnego udziału w działaniach instytucji kultury, w aspekcie informacyjnym K_K03 

S4_K03 podejmowania różnych form pracy z użytkownikiem w zakresie animacji kultury K_K04 
K_K05 

 
 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Organizacja i zarządzanie bibliotekami 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania procesów zarządzania bibliotekami różnego typu, z obszaru bibliologii i 
informatologii oraz dyscyplin pokrewnych 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S5_W02 zaawansowane metody analizy działalności bibliotek pod względem ich specyfiki i 
funkcji społecznych K_W05 

S5_W03 
w pogłębionym stopniu zasady organizacji i zarządzania bibliotekami, w tym 
organizacji pracy, zarządzania kapitałem społecznym, zarządzania zasobami 
materialnymi 

K_W07 
K_W08 
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S5_W04 w pogłębionym stopniu metody i techniki komunikacji z różnymi grupami interesariuszy K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 przeprowadzić analizę i ocenę procesów organizacji i zarządzania biblioteką, 
uwzględniając poszczególne aspekty jej działalności oraz kontekst społeczny  

K_U02 
K_U03 

S5_U02 komunikować się z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych 
biblioteki, z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego  

K_U04 
K_U05 
K_U06 

S5_U03 uczestniczyć w pracy zespołowej lub być jej liderem K_U07 
K_U08 

S5_U04 planować rozwój własny oraz członków swojego zespołu K_U09 
K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 oceny poprawności i efektywności prowadzonych działań K_K02 

S5_K02 przyjmowania odpowiedzialności za bibliotekę i pracujący w niej zespół K_K03 
K_K04 

S5_K03 rozpoznawania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w bibliotece K_K06 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Zarządzanie informacją i wiedzą 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania systemów organizacji wiedzy i procesów zarządzania wiedzą, z obszaru 
bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S6_W02 zaawansowane metody analizy systemów organizacji wiedzy K_W05 

S6_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w dochodowych i 
niedochodowych usługach informacyjnych  K_W06 

S6_W04 w pogłębionym stopniu zasady działania podmiotów dochodowych i niedochodowych 
realizujących usługi informacyjne K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 korzystać w sposób zgodny z zasadami pracy naukowej z materiałów źródłowych 
właściwych dla organizacji wiedzy i zarządzania wiedzą K_U01 

S6_U02 formułować problemy i realizować badania dotyczące procesów zarządzania wiedzą w 
instytucjach obsługujących różne obszary aktywności człowieka 

K_U02 
K_U03 

S6_U03 promować wiedzę o zasadach i podmiotach związanych z zarządzaniem wiedzą i jej 
udostępnianiem KU_06 

S6_U04 rozwijać kompetencje informacyjne użytkowników K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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S6_K01 przeprowadzenia oceny krytycznej instytucji i usług związanych z zarządzaniem 
wiedzą, uwzględniając kontekst społeczny  

K_K01 
K_K02 

S6_K02 Identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem pracownika 
informacji K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla specjalności: Architektura informacji i wiedzy (AIW) 
 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i 
ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i 
kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i 
dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo 
sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura 
informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia 
za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa 
informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej 
woli. Dehumanizacja telepracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Teoretyczne 
podstawy organizacji 
wiedzy  

 30       30 4 EU B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Konwersatorium poświęcone jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy w systemach informacyjnych. 
Omawiane zagadnienia:  organizacja wiedzy jako dyscyplina badawcza; wiedza i jej własności; wiedza obiektywna; 
wiedza publiczna; ontologiczne i epistemologiczne kategorie wiedzy; organizacja wiedzy w umyśle człowieka; modele 
pamięci; teorie zapisu pamięciowego; modelowanie pojęć; relacyjne struktury pojęciowe; organizacja zbiorów 
wyszukiwawczych a modele i metody wyszukiwania; tradycyjne systemy organizacji wiedzy w systemach 
dokumentacyjnych; sieciowe systemy organizacji wiedzy; organizacja wiedzy i modele wnioskowania automatycznego; 
modele reprezentacji wiedzy w systemach inteligentnych; organizacja wiedzy w sieciach neuronowych; hipertekstowa 
organizacja wiedzy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 

Repozytoria 
dziedzinowe  

    15    15 2 T B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przegląd najważniejszych sieciowych źródeł informacji w postaci cyfrowych repozytoriów dziedzinowych i 
instytucjonalnych, które mogą stanowić warsztat brokera informacji, przede wszystkim na potrzeby nauki. Bazy 
pełnotekstowe z obszaru nauk ścisłych, medycznych, rolniczych, ekonomicznych oraz nauki o informacji. Inicjatywy i 
repozytoria wpisujące się w ruch Open Access (OpenDOAR), repozytoria danych badawczych. Przykładowe kwerendy 
wraz z pełnym procesem ich dokumentacji.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_K01 

Podstawy warsztatu 
researchera  

    45    45 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kluczowe kompetencje potrzebne w pracy researchera, korzystającego przede wszystkim z ogólnodostępnych źródeł 
informacji w różnych zakresach (humanistyka, kultura, media, społeczeństwo informacyjne). Najważniejsze instytucje 
wytwarzające informacje. Metadane dla obiektów różnego typu, w tym także cyfrowych (taksonomie i folksonomie). 
Identyfikowanie, weryfikowanie i klasyfikowanie źródeł informacji. Sporządzanie raportów z zadań wyszukiwawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U04, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U05, S1_K02 

Cyfrowa komunikacja 
naukowa 

      30  30 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 



20 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem istoty komunikacji naukowej, zwłaszcza w środowisku 
cyfrowym. Teoretyczne modele komunikacji i zaprezentowane ich praktyczne wdrożenia. Dzielenie się wiedzą, 
zarządzanie wiedzą. Zarządzanie danymi badawczymi. Czasopisma naukowe. Open Access / Open Science. Research 
2.0 / Science 2.0. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji naukowej. Prawo autorskie. Bibliometria. 
Redagowanie tekstów naukowych (w j. polskim i j. angielskim).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_U01, S1_U05, S1_K01 

Zarządzanie 
informacją i wiedzą 

 30       30 4 EP B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problematyka zarządzania informacją i wiedzą we współczesnych organizacjach. Podstawowe elementy procesu 
zarządzania informacją i wiedzą (lokalizowanie, rozwijanie, pozyskiwanie, zachowywanie oraz stosowanie wiedzy). 
Pojęcia, koncepcje i modele ZIW. Rola informacji i wiedzy (kapitału intelektualnego) w organizacjach. Typologie informacji 
i wiedzy. Zagadnienia zagrożeń informacyjnych, ochrony i oceny wiedzy. Wybrane narzędzia i technologie wspierające 
zarządzanie informacją i wiedzą.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna; praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 30       30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i 
ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Problematyka 
prawna w dział. 
informacyjnej i 
bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metody sporządzania różnego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
informacji 

    30    30 4 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do zagadnień architektury informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów hipertekstowych 
oraz funkcjonalności interaktywnego interfejsu WWW. Projektowanie architektury informacyjnej zorientowane na 
użytkownika. Podobieństwa i różnice między bibliotekami cyfrowymi i repozytoriami a portalami muzealnymi. Nowe 
wymagania stawiane przez mobilny Internet. Definiowanie architektury informacji. Anatomia AI: Systemy organizacyjne. 
Anatomia AI: Systemy etykietowania. Anatomia AI: Systemy nawigacyjne. Anatomia AI: Systemy wyszukiwania. 
Prakseologia AI. Strategie AI. Użyteczność. Architektura informacji w aplikacjach mobilnych. Projektowanie AI.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_U04, S1_K01 

Ilościowe badania 
informacji 

      30  30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metodologia badań ilościowych prowadzonych w obszarze informatologii. Zaawansowane metody ilościowej analizy i 
interpretacji obiektów badawczych, szkół i teorii badań ilościowych informacji. Korzystanie z informacji, interpretowanie i 
prezentacja wyników badań ilościowych. Dobór metod i technik badań ilościowych; ich ocena.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_U04 

Infobrokering     45    45 4 EP P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Definicja infobrokeringu. Praca brokera informacji. Czy bibliotekarz jest infobrokerem? Narzędzia brokera informacji. 
Datamining. Etyka brokera informacji. Akredytacja informacji. Bariery informacyjne. Kryzys związany z nadmiarem 
informacji („bomba megabitowa”).  Podstawowe narzędzia pracy infobrokera , specjalistyczne bazy danych z zakresu 
ekonomii i informacji gospodarczej. 



25 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U04, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U03, S1_K02 

Organizacja 
informacji w 
serwisach WWW 

    30    30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Teorie właściwe dla badań organizacji informacji w zasobach sieciowych; zastosowanie zaawansowanych metod 
projektowania, analizy i oceny systemów organizacji informacji sieciowej; projektowanie systemów architektury 
informacji dla serwisów www.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U02, K_U04, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_U04, S1_K01, S1_K02 

Polityka informacyjna       30  30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Główne założenia polityki informacyjnej, dobre i złe praktyki w tym obszarze. Przygotowanie analizy polityki 
informacyjnej partii politycznej. Przygotowanie założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też 
wzorowanego na już istniejącym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 

Wstęp do PR       15  15 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do public relations – definicja/e pojęć, historia, rola i cele, techniki, narzędzia. Zasady efektywnego 
komunikowania w procesie PR w instytucjach informacji. Środki PR i ich wykorzystanie. Kreowanie wizerunku. PR a 
reklama. Etyka w PR. Projekt kampanii PR dla wybranej instytucji informacji/ projektu informacyjnego (produkt, usługa).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_U04, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne 
(prezentacja, 

praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych kierunków 
badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Analiza i wizualizacja 
informacji  

    30    30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem kursu jest problematyka wizualizacji informacji i zbiorów danych. Treści kursu obejmują zagadnienia analizy 
spójności danych, elementy statystki opisowej,, tabele przestawne oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi wizualizacji 
informacji. Celem kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności analitycznej interpretacji danych oraz obsługi 
wybranych narzędzi gromadzenia i analizy danych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_U02 

Tworzenie i 
zarządzanie 
repozytorium cyfrowym 

    15    15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy tworzenia i utrzymywania repozytoriów cyfrowych. Narzędzia, techniki, środowisko cyfrowe. Metadane. 
Tworzenie kolekcji. Współpraca i komunikacja z autorami i użytkownikami. Ochrona zasobów własności intelektualnej i 
praw autorskich w repozytoriach cyfrowych. Promocja zasobów cyfrowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U04, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W04, S1_U04, S1_K02 
 

Redagowanie 
serwisów WWW 

    30    30 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami redagowania treści w serwisach internetowych. Omawiana jest 
typologia serwisów WWW, prezentowana są główne internetowe gatunki wypowiedzi (przede wszystkim informacyjne) w 
serwisach WWW, a także zasady redagowania innych treści w serwisach internetowych (przede wszystkim instytucji 
publicznych). Ponadto studenci poznają zasady redagowania tekstów użytkowych w j. polskim i j. angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U02, S1_K01, S1_K03 

Marketing internetowy     15    15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze współczesnym marketingiem 
elektronicznym. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia związane z SEM, w tym marketing w wyszukiwarkach oraz 
internetowe systemy reklamowe (na przykładzie AdWords i AdSense), idea reklamy kontekstowej, zasady tworzenia 
kampanii marketingowych i PR w sieci (z wykorzystaniem mediów społecznościowych), elementarne zagadnienia SEO. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 

Ekologia informacji  30       30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Środowisko informacyjne człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy nauki o informacji. Ekologia informacji 
jako domena badawcza i punkt odniesienia dla działań praktycznych. Użytkownicy informacji, potrzeby i zachowania 
informacyjne, problemy informacyjne. Czynniki afektywne w zachowaniach informacyjnych. Bariery informacyjne. 
Kompetencje informacyjne, kultura informacji, edukacja medialna. Zagadnienia badania użytkowników i ich zachowań 
informacyjnych; metodologia badań. Przeciążenie informacyjne. Ekologia informacji jako platforma integrująca wiedzę i 
doświadczenie praktyczne. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_U01, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_K02 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie* 

         2 zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności 
słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pozyskiwanie dotacji       15  15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zapoznanie z wybranymi, dostępnymi źródłami dotacji na działania różnego typu. Identyfikowanie potencjalnych źródeł 
finansowania oraz przygotowanie rzetelnego wniosku, spełniającego wymagane kryteria merytoryczne i rzeczowo-
finansowe. Różnorodność mechanizmów finansowania o charakterze grantów/ dotacji. Serwisy dostępu do grantów – np. 
amerykański grants.gov. Wymogi językowe i techniczne wniosków.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U04, K_U07, K_U08, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_U01, S1_K02 

Monitoring mediów     15    15 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zagadnienie monitoringu mediów (prasy, telewizji, internetu). Omówiona 
zostanie metodologia badań mediów, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy dyskursu (w tym: pojęcie 
dyskursu, zasady analiza dyskursu, wybór procedur badawczych). Przedyskutowana zostanie również problematyka 
kreowania i badania wizerunku organizacji w mediach, także z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Ponadto 
studenci poznają wybrane techniki monitoringu internetu oraz ich zastosowania (w tym: monitoring marki, ochrona 
reputacji, wsparcie i kontrola działań marketingowych). Przedstawione zostaną podstawowe narzędzia Google Analytics.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_U01, S1_K01 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60  
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie podmiotów projektujących i utrzymujących serwisy informacyjne. Projektowanie, ocena, monitoring, 
rewizja produktów i usług informacyjnych w kontekście architektury informacji. Ochrona własności intelektualnej w 
usługach informacyjnych. Formy rozwoju przedsiębiorczości. Komunikacja z odbiorcami i użytkownikami. Udział w pracy 
zespołowej. Edukacja własna – edukacja przez całe życie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_K01, S1_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia z obszaru nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K04 



37 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_K02 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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5. Semestr dla specjalności: Dziedzictwo kulturowe (DZK) 
 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i 
ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i 
kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i 
dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo 
sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura 
informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia za 
przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa 
informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej 
woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tradycje 
wielokulturowości  

 30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia: współczesne rozumienie pojęć: kultura, wielokulturowość, 
wieloetniczność, naród, nacjonalizm, asymilacja, więzi, tradycja historyczna a etniczna, migracja , emigracja; narody 
dawnej Rzeczypospolitej; grupy etniczne dawnej Rzeczypospolitej; grupy religijne Rzeczypospolitej; język (piśmiennictwo) 
jako główny element narodotwórczy; stosunki z sąsiadami dawniej a dziś. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U05, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Współczesne kierunki badań nad wielokulturowością, ich specyfika, terminologia i metodologia. Korzenie polskiej tradycji. 
Historia i współczesność wielokulturowości i mniejszości kulturowych w Polsce.  

Europejskie i 
światowe dziedzictwo 
kulturowe  

 30       30 2 Inne 
(prezentacja, 

praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się m.in. z: definicjami pojęcia dziedzictwo kulturowe (czym jest, do kogo należy, kto je 
kreuje); działaniami Rady Europy, Komisji Europejskiej, UNESCO, Narodowego Instytut Dziedzictwa na rzecz dziedzictwa 
kulturowego; omówione zostaną podejmowane działania jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, Szlaki Kulturowe.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W03, S2_U01 

PR w instytucjach 
kultury  

      15  15 1 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

PR w instytucjach kultury. Istota public relations: aspekty psychologiczne wywierania wpływu na otoczenie, 
komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia, budowanie wewnętrznego PR. Zasady organizacji 
różnorodnych działań public relations, tworzenie programów PR, dobór ich elementów oraz technik realizacji. Zagadnienia 
opracowania strategii PR: diagnozowanie; planowanie; realizacja; ocena efektów. W ramach omawiania problematyki 
komunikacji z otoczeniem przedstawione zostaną między innymi takie aspekty jak: identyfikacja grup otoczenia; narzędzia 
wpływu; wpływanie na twórców opinii; efektywność komunikacji. Media relations obejmie między innymi zagadnienia: 
kontaktów i powiązań z mediami; metod pracy z mediami i specyfika współpracy z dziennikarzami różnych mediów; 
organizacji i wykorzystania konferencji prasowych; informacji prasowych. Metody działań PR (m.in.): wykorzystanie słowa 
drukowanego; pisanie tekstów; lobbying i kontakty z decydentami; wystawy i konferencje. PR wewnętrzny (m.in.): 
budowanie tożsamości instytucji; komunikacja wewnątrz instytucji; metody komunikacji wewnętrznej i ich efektywność. W 
czasie zajęć studenci w oparciu o zdobytą wiedzę i lektury pod kierunkiem prowadzącego będą przygotowywać własne 
projekty działań wykorzystując narzędzia i metody PR w odniesieniu do specyficznych warunków funkcjonowania instytucji 
kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U07, K_U08, K_U10, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_U02, S2_K01 
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Ochrona prawna 
dziedzictwa 
kulturowego 

 30       30 2 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawne podstawy działalności instytucji kultury związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury, w tym 
szczególnie dziedzictwa piśmienniczego; kierunki rozwoju prawnej ochrony dziedzictwa. Ochrona zabytków 
piśmienniczych w pracy bibliotekarza lub pracownika informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_K02 

Instytucje kultury 
polskiej w kraju i za 
granicą (XIX-XX w.) 

 30       30 5 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Historia polskiego wychodźstwa, jego potrzeby w dziedzinie szeroko pojętej kultury kraju czasowego zamieszkania. Rola 
dziewiętnastowiecznych instytucji, tam gdzie była obecna polska diaspora, przyczyny ich powstania, działalność i wkład w 
budowanie polskiej tożsamości na obczyźnie, próba ich oceny. Wkład polskich, polonijnych instytucji w naukę i kulturę 
kraju, w którym powstały i działały. Najstarsze polskie szkoły i biblioteki polonijne i instytucje kultury: Biblioteka Polska w 
Paryżu, Biblioteka i Szkoła na Batignolles, Muzeum Polskie w Rapperswilu, Muzeum Polskie w Ameryce, Fundacja 
Kościuszkowska etc. Instytucje działające pod zaborami: związane ze sztuką (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
szkoły sztuk pięknych, Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i in.), wydawnictwa. Postacie XIX-wiecznego 
mecenatu ((Ossoliński, Raczyński, Działyński, Dzieduszycki, Przeździecki). Sylwetki największych działaczy bądź rodzin 
pracujących i tworzących na rzecz instytucji kultury polskiej zarówno w kraju, jak i na emigracji. Realizacja mini-kwerend 
naukowych o charakterze źródłowym i krótkie prezentacje. Życie kulturalno-społeczne Polaków, ich przynależność do 
różnego rodzaju związków i organizacji, a także postrzeganie tychże organizacji jako niezależnych instytucji kulturalno-
politycznych. Różne formy zrzeszeń, instytucjonalnych manifestacji na rzecz niepodległości i swobód obywatelskich swego 
kraju, jak też i innych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U03, K_U06, K_U11, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 265 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, 

aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 30       30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, strategie 
zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i ich 
wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności słowa; 
wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Proj 
Inne 

(aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Edukacja w 
działalności instytucji 
kultury  

      30  30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omówiona zostanie działalność edukacyjna różnych instytucji kultury: bibliotek, muzeów, teatrów, kin, domów kultury itp. 
Przeanalizowana zostanie oferta edukacyjna skierowana do różnych grup użytkowników, zarówno dzieci, młodzieży jak i 
osób dorosłych. Edukacja kulturowa ma zachęcać nie tylko do wizyt w instytucjach kultury, czy poprawnego odbioru dzieł 
sztuki, ale również do działania, własnej twórczości, do nadawanie kulturze znaczenia w rozwoju osobistym i budowaniu 
relacji z innymi. W trakcie zajęć będzie można poznać ofertę edukacyjną konkretnych instytucji np. Muzeum Historii Żydów 
POLIN, Muzeum Warszawy, Zamku Królewskiego, wybranych bibliotek itp. Ukazana zostanie rola instytucji kultury w 
kształtowaniu kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich itp. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_U03, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_U03 

Instytucje kultury 
polskiej w kraju i za 
granicą (XX-XXI w.) 

 30       30 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć omówiona będzie działalność różnych instytucji polskich ( instytutów polskich, bibliotek, archiwów, muzeów 
itp. ) działających zarówno w kraju jak i poza jego granicami, których celem jest pokazanie na arenie międzynarodowej 
kultury polskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na działalność Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutu Polskiego i 
muzeum gen. Sikorskiego w Londynie,  Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Adama Mickiewicza w Warszawie. 
Przeanalizowana zostanie ich oferta adresowana do użytkowników w kraju i poza nim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_K01 

Kultura kresów  15       15 1 T B Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne i metodologiczne badania kultury kresów. Historyczne procesy formowania się struktur kulturowych i 
instytucji społecznych w zakresie dziedzictwa kulturowego kresów. Różnorodność środowisk, światopoglądów i kręgów 
kulturowych. Ochrona dziedzictwa kultury kresów.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U04, K_U09, K_U11, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, 

aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Źródła finansowania 
instytucji kultury i 
mecenat kulturowy 

      45  45 5 Proj B Nauki o 
mediach i 
komunikacji 
społecznej 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady finansowania instytucji kultury. Finansowanie bibliotek różnego typu. Podstawy prawne. Źródła finansowania – 
środki publiczne i niepubliczne. Wypełnianie wniosków o dofinansowanie. Mecenat kulturowy państwowy i prywatny. 
Historia kolekcjonerstwa i mecenatu kulturowego. Jego znaczenie w kulturze.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U09, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_K02 
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Techniki cyfrowe w 
ochronie i 
zabezpieczaniu 
obiektów kultury 

    15    15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zdefiniowanie pojęć dóbr kultury. Rozwój technologii cyfrowej i jej standardy. Autentyzm dzieł sztuki wyzwaniem dla 
technologii cyfrowej. Źródła informacji o obiektach i zespołach zabytkowych. Akty normatywne regulujące ochronę 
obiektów kultury. Rozpoznawania materialnych i pozamaterialnych cech obiektów kultury. Ochrona dóbr kultury w 
Polsce. Ochrona dóbr kultury na świecie. Biblioteki i archiwa cyfrowe. Technologia rejestracji cyfrowej ruchomych i 
nieruchomych obiektów kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_U01, K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02 

Strategie budowania 
społeczności 
wielokulturowych 

   30     30 3 Inne (portfolio) B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne badań wielokulturowości. Analiza kontekstu lokalnego, politycznego, historycznego, 
ekonomicznego i kulturowego. Konstruowanie i ocena strategii budowania i przekształcania społeczności 
wielokulturowych. Uwarunkowania komunikacyjne i procesy informacyjne w społecznościach wielokulturowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K01 
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Przedmioty 
fakultatywne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności 
słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Straty polskiego 
piśmiennictwa na 
przestrzeni dziejów 

   30     30 2 T 
Inne (praca na 

zajęciach, 
prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problem odzyskiwania utraconych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w różnych okresach historycznych; 
kradzieże rękopisów, druków i archiwaliów; losy całych kolekcji bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych, jak i 
pojedynczych egzemplarzy; działalność osób i instytucji zaangażowanych w prace rewindykacyjne i ochronę dziedzictwa 
piśmienniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U01 

Wkład Polaków w 
kulturę Europy i 
świata 

   30     30 2 T 
Inne (praca na 

zajęciach, 
prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omówienie wybranych postaci z polskiej historii i współczesności, którzy wnieśli znaczny wkład w kulturę Europy i/lub 
świata. Dyskusja nad kontekstem i konsekwencjami zaangażowania Polaków w poszczególne obszary aktywności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_U04, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
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Piśmiennictwo polskie 
poza krajem 

 30       30 2 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Szczególne skoncentrowanie się na twórczości publicystycznej będzie miało na celu uchwycenie narodzin i rozwoju 
polskiego/polonijnego dziennikarstwa na zachodzie Europy. Zadane zostanie pytanie o przyczyny tego rodzaju twórczości 
pisarskiej poza krajem. 
Ukazana zostanie geneza powstania najważniejszych, opiniotwórczych wychodźczych periodyków i ich zawartość 
treściowa. Na kilku, wybranych przykładach zostanie odtworzone, na podstawie czasopiśmiennictwa, życie codzienne 
emigracji, jej horyzont myślowy, zakres interesującej ją problematyki społeczno-politycznej oraz jej światopogląd. 
Przedstawione zostaną największe postacie, najznamienitsi publicyści z rodzącego się kręgu emigracyjnych dziennikarzy. 
Istotnym elementem nowo odkrywanej i zdobywanej wiedzy będzie omówienie ich wkładu piśmienniczego w publicystykę 
wybranych państw Europy. Wszystkie wyżej zaproponowane zagadnienia sprowadzą się do poważniejszej refleksji nad 
definicją i rolą poloników . Podjęta zostanie dyskusja nad samym pojęciem oraz jego zakresem. Na każdych zajęciach 
studenci otrzymają do przeczytania i analizy wybrany tekst źródłowy- ilustrujący oryginalność różnorodność piśmiennictwa 
polskiego poza krajem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_U01, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02, S2_W03, S2_U01, S2_K1, S2_K02 

Wybrane aspekty 
współczesnej kultury 
a dyskurs medialny 

 45       45 5 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Proponowany przedmiot ukaże zależności istniejące pomiędzy procesem twórczym, dziełem o sposobami jego odbioru. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów studiów bibliologicznych z najnowszymi osiągnięciami kultury współczesnej 
(m.in. książka, prasa, film, teatr, sztuka) oraz sposobami ich odbioru w przestrzeni publicznej ze szczególnym 



59 

 

uwzględnieniem specyfiki dyskursu medialnego. Przedmiot będzie wskazywał możliwości, jakie stwarza biblioteka, ośrodek 
kultury, galeria, dla realizacji różnych zadań i form pracy z czytelnikiem, rozumianej jako czynny udział w kulturze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U02, S2_K01 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie współczesnych instytucji kultury  we wszystkich ich aspektach działania. Korzystanie z fachowych źródeł 
informacji. Nawiązywanie profesjonalnego dialogu z pracownikami i odbiorcami instytucji kultury, korzystanie z 
tradycyjnych i nowoczesnych technologii w pracy, organizowanie pracy własnej oraz pracy w zespole.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_U02, S2_U03, S2_K01, S2_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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6. Semestr dla specjalności: Edytorstwo (EDY) 
 

6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i ich 
teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i kontroli nad 
informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i dystrybucji informacji. 
Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ 
kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. 
Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa 
narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. 
Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie nauk 
społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wstęp do edytorstwa  30       30 3 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura książki. Normy. Cechy bibliograficzne i piśmiennicze książki. Struktura wydawnictwa. Podstawowe pojęcia. Liczenie 
objętości książki. Przygotowanie tekstów. Korekta tekstów. Kształtowanie formy wydawniczej książki. System miar 
typograficznych. Pismo, klasyfikacje pism drukarskich. Zasady składania i założenia typograficzne. Czytelność druku. Ocena 
jakości publikacji książkowych (analiza typograficzna na wybranych przykładach). Rodzaje druku. Materiał ilustracyjny. Teoria 
barw. Rodzaje i właściwości papieru drukowego. Współczesne oprawy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04 

Kultura języka 
polskiego  

 30       30 2 Inne (praca 
pisemna) 

P Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problemy językowe w odniesieniu do podstawowych reguł komunikacji społecznej. Aktualne tendencje w badaniach nad 
dawnym i współczesnym językiem polskim. Korzystanie z ustaleń współczesnego językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, z 
odwołaniem się do kompetentnych źródeł. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, przestrzeganie wymogów kultury 
językowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W11, K_U02, K_U04, K_U09, K_U10, K_U12, K_K03, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_K02 

Problemy organizacji 
pracy redakcyjnej  

 30       30 2 Inne (sprawdzian 
pisemny) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rola redaktora we współczesnym wydawnictwie książkowym; różnice pomiędzy wymogami tradycyjnej adiustacji a zadaniami 
kierownika projektu wydawniczego; wymagania prawne dotyczące własności intelektualnej oraz obrotu krajowego i 
międzynarodowego licencjami wydawniczymi; kolejne etapy procesu wydawniczego i jego uczestnicy; konkurencja na rynku 
wydawniczym; współczesne tendencje na rynku wydawniczym; inicjatywy branżowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U04, K_U08, K_U10, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_U03, S3_K01, S3_K02 

Elektroniczny skład 
tekstu 

    30    30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zastosowanie podstawowego oprogramowania w działalności wydawniczej, projektowanie i tworzenie publikacji za pomocą 
specjalistycznych narzędzi, specjalistyczna terminologia fachowa; ocena jakości publikacji pod względem technicznym i 
estetycznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_U03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 
praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      30  30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i ich 
wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wstęp do edytorstwa   30       30 3 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura książki. Normy. Cechy bibliograficzne i piśmiennicze książki. Struktura wydawnictwa. Podstawowe pojęcia. 
Liczenie objętości książki. Przygotowanie tekstów. Korekta tekstów. Kształtowanie formy wydawniczej książki. System 
miar typograficznych. Pismo, klasyfikacje pism drukarskich. Zasady składania i założenia typograficzne. Czytelność 
druku. Ocena jakości publikacji książkowych (analiza typograficzna na wybranych przykładach). Rodzaje druku. Materiał 
ilustracyjny. Teoria barw. Rodzaje i właściwości papieru drukowego. Współczesne oprawy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_K02, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04 

Problemy rynku 
wydawniczego 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna)  

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Globalizacja na światowym rynku książki. Promocja. Targi książki. Praca w dużym wydawnictwie książkowym. Blaski i 
cienie edytorstwa książkowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U01, K_U04, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_K01 

Sztuka książki  30       30 2 Inne 
(prezentacja, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Poruszane są 
następujące zagadnienia: 1. Kształtowanie kanonu estetycznego. Zakres sztuki książki. Sztuka książki a sztuka pisania i 
sztuka drukarska. Relacje między sztuką a techniką; 2. Kierunki i stan badań w zakresie sztuki książki. 3. Budowa książki 
/ Okładka. 4. Format książki, materiał pisarski, układ na stronie, złoty podział, karta tytułowa. 5. Liternictwo. 6. 
Zdobnictwo rękopisów i druków / ilustracje. 7. Estetyka książki w konkretnym okresie historycznym (średniowiecze-XIX 
w.). 8. Piękna książka w Europie i Polsce. 
Część 2: Typografia współczesnej książki. Książka artystyczna ? pojęcie i definiowanie terminu. Twórcy książki 
awangardowej i artystycznej na świecie i w Polsce. Okładka, obwoluta, karty tytułowe jako wyróżniki książki 
współczesnej. Znaczenie ilustracji dla estetyki współczesnej książki. Sztuka książki dla dzieci i młodzieży. 
Charakterystyka współczesnych wydawnictw edytorsko doskonałych. Estetyka książki hipertekstowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_U01, S3_U02, S3_K01, S3_K02 

Opracowanie 
redakcyjne tekstu  

    15    15 1 projekt P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rodzaje tekstów. Opracowanie językowe, interpunkcyjne i stylistyczne tekstu. Zasady opracowania typograficzno-
edytorskiego elementów tekstu. Oznaczenia korektorskie i korekta tekstu. Programy komputerowe wykorzystywane w 
pracach redakcyjnych. Redakcja wybranych rodzajów tekstu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U06, K_U08, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_U02 

Elektroniczny skład 
tekstu 

   30     30 3 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zastosowanie podstawowego oprogramowania w działalności wydawniczej, projektowanie i tworzenie publikacji za 
pomocą specjalistycznych narzędzi, specjalistyczna terminologia fachowa; ocena jakości publikacji pod względem 
technicznym i estetycznym.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_U03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 
6.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Prasa współczesna  15       15 2 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają za zadanie ukazać rozmaite uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne gazety i czasopisma. 
Słuchacze zapoznają się z różnymi interpretacjami terminu "prasa", także z ewolucją (ewolucjami) tego pojęcia. 
Interesują nas formy kontroli mediów, kwestie determinujące ich powodzenie biznesowe, prestiżowe i popularność. 
Uwagę poświęcamy również takim zagadnieniom, jak normatywne doktryny medialne, prasowy PR i marka prasy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U02, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W04, S3_K01, S3_K02 
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Dystrybucja i 
promocja książki 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wyjaśnia się pojęcie dystrybucji. Charakteryzuje modele dystrybucji książek: scentralizowany, funkcjonalny i 
rozproszony. Omówienie możliwych kanałów dystrybucji. Przedstawienie i analiza działalności najważniejszych polskich 
firm prowadzących handel hurtowy. Omawiana jest ewolucja tego sektora od momentu transformacji rynku książki w 
Polsce w 1989 r. aż do obecnej stabilizacji i wyraźnej supremacji kilku silnych podmiotów. Problemy wyboru 
odpowiednich działań promocyjnych. Zagadnienia związane z promocją sprzedaży, Public Relations i Publicity.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U02, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W04, S3_U01, S3_K01 

Przygotowanie 
wydawnictw 
cyfrowych 

      30  30 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wymogi edytorskie dotyczące przygotowania różnego typu publikacji cyfrowych; terminologia; działanie 
specjalistycznych programów wydawniczych; kolejne etapy procesu wydawniczego od wstępnej koncepcji publikacji po 
upublicznienie gotowego produktu oraz zarządzanie jego sprzedażą; przepisy i reguły prawne dotyczące publikowania 
elektronicznego; adjustacja tekstu i grafiki w formie elektronicznej; zarządzanie dystrybucją publikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Wybrane zagadnienia 
kultury książki 

 30       30 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest pokazanie, jak z czasem, w miarę rozwoju druk, książka zdobywały dla siebie coraz to 
nowe przestrzenie i coraz silniej kształtowały świat człowieka. Przyjrzymy się temu jak znaczny wpływ miały na religię, 
politykę, naukę, komunikację społeczną, czy wreszcie życie codzienne. Zobaczymy książkę w rękach duchownego i 
wiernych, władcy i poddanych, wreszcie pana domu i jego małżonki (tak, to nie seksizm, to rzeczywistość historyczna, 
którą wyraźnie widać na stronach druków). 
Postawimy sobie pytanie o to, czy kultura (w jak najszerszym rozumieniu tego terminu) była kształtowana przez 
zjawisko druku, czy jego upowszechnianie zmieniło świat, w którym żyli nasi przodkowie i czy można w ogóle mówić o 
kulturze bez książki. Zastanowimy się również nad odwrotną stroną relacji: jak zmiany w obyczajowości, religii, polityce 
wpływały na druk, na książkę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U02, K_U04, K_U10, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 
6.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
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przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informatologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności 
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słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przygotowanie 
wydawnictw 
cyfrowych  

      30  30 4 EU 
Proj 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wymogi edytorskie dotyczące przygotowania różnego typu publikacji cyfrowych; terminologia; działanie specjalistycznych 
programów wydawniczych; kolejne etapy procesu wydawniczego od wstępnej koncepcji publikacji po upublicznienie 
gotowego produktu oraz zarządzanie jego sprzedażą; przepisy i reguły prawne dotyczące publikowania elektronicznego; 
adjustacja tekstu i grafiki w formie elektronicznej; zarządzanie dystrybucją publikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Zagadnienia 
antykwaryczno-
księgarskie 

 15       15 2 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie i wyjaśnienie specyfiki i struktury organizacyjnej handlu książką antykwaryczną. W trakcie 
zajęć studenci poznają historię księgarstwa antykwarycznego w Polsce i na świecie, organizację współczesnych 
podmiotów działających w branży, uwarunkowania prawne i gospodarcze, przepisy i zasady działalności gospodarczej 
związane z księgarstwem antykwarycznym i aukcjami, metody i zasady wyceny wydawnictw oraz przepisy i zasady obrotu 
międzynarodowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W_W05, W_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01, S3_K02 

Nowoczesne 
technologie 
wydawnicze 

    30    30 4 Inne 
(prezentacja) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mechanizmy funkcjonowania współczesnych instytucji książki w związku z dokonującą się rewolucją informatyczną, 
specjalistyczna terminologia z zakresu rynku książki ; wymogi prawa odnoszące się do książki tradycyjnej oraz jej form 
elektronicznych. Posługiwanie się tradycyjnymi i nowymi technologiami wydawniczymi. Łączenie innowacyjności z 
poszanowaniem tradycyjnych wymogów kultury książki i piśmiennictwa. Ewolucja modeli wydawniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W08, K_U02, K_U06, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U02 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

P Nauki o 
komunikacji 
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z instytucji 
przyjmującej, 

sprawozdanie) 

społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie współczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego we wszystkich jego aspektach, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachodzących przemian technologicznych i ewolucji form organizacyjnych i modeli zarządzania; specyfika 
różnych segmentów rynku i działających w nich podmiotów. Używanie terminologii specjalistycznej i korzystanie z 
fachowych źródeł informacji. Nawiązywanie profesjonalnego dialogu z uczestnikami rynku książki i pracownikami różnych 
działających na nim instytucji; korzystanie z tradycyjnych i nowoczesnych technologii wydawniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
 

7. Semestr dla specjalności: Informacja i komunikacja w instytucjach kultury (IKE) 
 

7.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
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Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Instytucje 
współczesnej kultury 

 45       45 4 Inne (portfolio, 
response- 

paper) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Współczesne instytucje kultury, ich rodzaje, typologie, osiągnięcia  oraz  ich uplasowanie w szeroko rozumianych  
dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych; zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w ramach 
działalności określonych instytucji kultury oraz prowadzonych przez nie  usług informacyjnych; zasady organizacyjne, 
spektrum działalności, rola instytucji kultury związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego ze 
szczególnym uwzględnieniem piśmienniczego. Analiza wizji, misji i innych dokumentów źródłowych właściwych  
wybranym instytucjom kultury. Krytyczna analiza i ewaluacja działania instytucji kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_K01, S4_K02 
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Aspekty współczesnej 
kultury 

 30       30 2 Inne (studium 
przypadku, 
metaplan) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zmienne historycznie  trendy polityki informacyjnej i dyplomacji kulturowej wybranych państw/ regionów świata, Europy, 
które wychodzą naprzeciw  współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, ale też stoją na straży własnego dobrostanu 
społeczno-narodowego; instytucjonalne  źródła informacji i wiedzy kształtujące politykę kulturalna poszczególnych 
państw, ich instytucjonalno-organizacyjny  wymiar; zaawansowane metody analizy działalności wybranych agend 
narodowych na rzecz  promocji narodowej kultury i wybranych instytucji kultury oraz wybranych tradycji politycznych  w 
celu kształtowania narodowego/lokalnego wizerunku społeczeństwa i jego kultury. Krytyczna analiza i interpretacja  
krajowych/narodowych, regionalnych  usług informacyjnych oferowanych przez agendy rządowe, z uwzględnieniem 
specyfiki potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U03, K_U06, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_K01, S4_K02 

Repozytoria cyfrowe     30    30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Terminologia dotycząca repozytoriów cyfrowych. Zasady funkcjonowania zasobów w wolnym dostępnie; ochrona 
własności intelektualnej w wolnym dostępie. Tworzenie i prowadzenie repozytorium instytucjonalnego i dziedzinowego. 
Udostępnianie publikacji w repozytoriach cyfrowych. Finansowanie repozytoriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów 

S4_W03, S4_U04, S4_K01, S4_K02 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

7.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 30       30 3 Inne (studium 
przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i 
ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
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przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Psychologia 
zachowań 
społecznych 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie zachowań społecznych i ich uwarunkowań psychologicznych. Zachowania społeczne uczestników życia 
kulturalnego. Skuteczna komunikacja z odbiorcami kultury i użytkownikami informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W13, K_U06, K_U07, K_K04, K_U14 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_K03 

Animacja kultury      30   30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne animacji w instytucjach kultury. Biblioteka jako placówka animacji kultury. Metody i formy pracy z 
użytkownikiem bibliotecznym. Projektowanie i ocena działań animacyjnych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_K03 

Zarządzanie 
projektem 

      30  30 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady, reguły, misja i cele instytucji kultury, w tym szczególnie bibliotek. Założenia, techniki, narzędzia, zalety 
popularnych metodyk zarządzania projektami, mające zastosowanie w bibliotekach i instytucjach kultury. 
Przygotowywanie działań projektowych. Praca zespołowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_U01, S4_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

7.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody pracy z 
użytkownikiem 

   30     30 2 Inne (praca na 
zajęciach,  

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badanie społeczności odbiorców usług kulturalnych i informacyjnych. Rozpoznawanie potrzeb użytkowników. Dobór 
metod i form pracy odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb. Popularyzowanie zasobów i usług bibliotek i innych 
instytucji kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U06, K_U07, K_U10, K_K04, K_K05, K_K06  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K03 
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Funkcjonowanie 
instytucji kultury w 
przestrzeni cyfrowej 

      30  30 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i uwarunkowania działania instytucji kultury w środowisku cyfrowym. Terminologia i metodologia badań 
cyfrowych produktów i usług informacyjnych instytucji kultury. Narzędzia analizy. Projektowanie usług informacyjnych i 
komunikacji z użytkownikiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U05, K_U07, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01, S4_K02 

Zachowania 
informacyjne w 
kulturze 

      30  30 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne badania zachowań informacyjnych w obszarze kultury. Kontekst psychologiczny i socjologiczny. 
Typologia użytkowników kultury. Metodologia badań instytucji, usług i użytkowników informacji kulturalnej. Potrzeby 
informacyjne i kompetencje informacyjne w kulturze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U03 

Prawo dziedzictwa 
kulturowego 

 15       15 2 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacje) 

B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe pojęcia i zasady prawne dotyczące funkcjonowania instytucji związanych z ochroną i udostępnianiem 
dziedzictwa kultury. W szczególności prawo chroniące zabytki piśmiennicze w bibliotekach i innych kolekcjach.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_K02 

Digitalizacja 
dziedzictwa 
kulturowego 

    30    30 2 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Standardy i terminologia specjalistyczna właściwa dla dobrych praktyk digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Strategie 
digitalizacji piśmiennictwa i innych dóbr kultury. Ochrona własności intelektualnej w procesach digitalizacji. Dobre 
praktyki w digitalizacji obiektów kultury. Udostępnianie cyfrowych zasobów kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_U02, S4_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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7.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej 
omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa 
wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji 
dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z 
użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Kultura języka 
polskiego 

 45       45 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problemy językowe w odniesieniu do podstawowych reguł komunikacji społecznej. Aktualne tendencje w badaniach 
nad dawnym i współczesnym językiem polskim. Korzystanie z ustaleń współczesnego językoznawstwa i dyscyplin 
pokrewnych, z odwołaniem się do kompetentnych źródeł. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, przestrzeganie 
wymogów kultury językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W11, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_U04, S4_K01 

Ocena efektywności 
pracy w instytucjach 
kultury 

      30  30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cele i metody oceny i samooceny, definiowanie pojęć jakości i efektywności 
na potrzeby pracy bibliotek i centrów informacji, podstawowe zasady mierzenia jakości pracy biblioteki, zasady doboru 
kryteriów, wskaźniki ocen, modele i narzędzia pomiarów efektywności pracy, procedury analizy danych, procesowe 
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kształtowanie 
wizerunku instytucji 
kultury 

 30       30 3 EU 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Promocja, komunikacja, upowszechnianie i kształtowanie wizerunku instytucji kultury. Narzędzia służące promowaniu 
instytucji kultury (media relations, corporate identity, wydawnictwa własne, PR, PR internetowy). Diagnoza, planowanie, 
wdrażanie i ewaluacja działań wizerunkowych w instytucjach kultury. Prezentacje, dyskusje i ocena działań 
wizerunkowych wybranych instytucji kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K01, S4_K02 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady działania instytucji kultury: zakres działalności - ogólny i w poszczególnych rodzajach instytucji kultury, podział 
funkcjonalny organizacji, realizowane procesy, kompetencje niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań, 
miejsce danej instytucji wśród innych podmiotów o podobnym zakresie działania. Analiza oferty instytucji kultury 
względem potrzeb użytkowników, zwłaszcza środowiska lokalnego. Komunikacja z użytkownikami i odbiorcami kultury. 
Kształtowanie zawodowych postaw etycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K01, S4_K02, S4_K03 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  



103 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli 
oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
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8. Semestr dla specjalności: Organizacja i zarządzanie bibliotekami (OZB) 
 

8.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie i 
organizacja pracy (1) 

      30  30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Blok 1. Zarządzanie: podstawowe pojęcia, współczesne nurty zarządzania. Blok 2. Planowanie: proces decyzyjny, 
proces planowania, wizja, misja a cele. Blok 3. Organizowanie: biblioteka jako organizacja, modele struktury 
organizacyjnej, personel biblioteczny. Blok 4. Kierowanie: przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie 
pracowników.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_U01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U01, S5_U03, S5_U10, S5_K02, S5_K03 

Repozytoria cyfrowe     30    30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Terminologia dotycząca repozytoriów cyfrowych. Zasady funkcjonowania zasobów w wolnym dostępnie; ochrona 
własności intelektualnej w wolnym dostępie. Tworzenie i prowadzenie repozytorium instytucjonalnego i dziedzinowego. 
Udostępnianie publikacji w repozytoriach cyfrowych. Finansowanie repozytoriów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U02, S5_K03 

Technologie cyfrowe 
w dokumentacji i 
zarządzaniu zbiorami 

    30    30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W toku zajęć prześledzona zostanie ewolucja standardów dokumentacji i cyfryzacji w instytucjach kultury i analiza coraz 
większych możliwości dokumentacji cyfrowej obiektów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Ponadto analiza stale 
rozszerzających się wymagań w zakresie oprogramowania oraz podniesienia kwalifikacji opisu. Studenci poznają 
dostępne programy do digitalizacji i dokumentacji zbiorów wykorzystywane w bibliotekach, muzeach i archiwach.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_U01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

8.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      30  30 3 Proj 
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości 
usług bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych 
technologii i ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 



111 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z 
podstawowymi metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, 
wykorzystywanymi w bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, 
kwestie motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie i 
organizacja pracy (2) 

     30   30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Komunikacja: komunikacja wewnętrzna w zespole bibliotecznych, komunikacja z organizacjami i instytucjami 
nadrzędnymi, komunikacja zewnętrzna. 2. Rozwiązywanie konfliktów: pozytywna i negatywna funkcja konfliktu, 
strategie zarządzania konfliktem, podstawowe sposoby mediacji. 3. Zarządzanie kryzysami: role i umiejętności 
menadżerskie, PR w sytuacji kryzysowej. 4. Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie czasem zespołu bibliotecznego: 
założenia teoretyczne i praktyczne zasady, wybrane techniki: Pomodoro, GTD, Alpen, narzędzia tradycyjne i 
elektroniczne. 5. Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej: aspekty społeczny i psychologiczny, aspekt prawny, 
współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_U01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U01, S5_U03, S5_U10, S5_K02, S5_K03 

Psychologia pracy  30       30 4 EP 
Inne 

(prezentacja) 

B Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia obejmują następujące problemy: Konflikt-pojęcie ,typy i jego fazy, sposoby rozwiązywania. Rozwiązywanie 
problemów-rodzaje sytuacji problemowych, fazy i charakterystyka procesu rozwiązywania problemów. Podejmowanie 
decyzji. Procesy motywacyjne - podstawowe pojęcia, różnica pomiędzy motywacją braku o motywacją wzrostu. 
Motywacja a wybór kierunku działania. Wartość celów; prawdopodobieństwo sukcesu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W13, K_U07, K_U09, K_U14 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W04, S5_U03, S5_K03 

Pozyskiwanie 
środków finansowych 

      30  30 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Możliwe źródła finansowania działalności bibliotek i instytucji pokrewnych, takie jak: budżet partycypacyjny, środki 
samorządowe, dotacje ministerialne, środki europejskie, dotacje organizacji pozarządowych. Omówiona zostanie 
również kwestia pozyskiwania sponsorów prywatnych oraz crowdsourcingu. Umiejętności techniczne i merytoryczne 
przygotowywania wniosków o finansowanie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U03, S5_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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8.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Trening umiejętności 
interpersonalnych 

     30   30 2 Inne (praca na 
zajęciach) 

P Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Psychologia jako nauka obejmuje naukowe podejście do badań nad natura ludzka; metody badawcze stosowane w 
psychologii ogólnej; krótka charakterystyka kierunków psychologii ;wybrane działy psychologii ogólnej. W jaki sposób 
poznajemy samych siebie – rozumienie siebie. Ogólna wiedza o spostrzeganiu, pamięci i motywacji; wpływ sytuacji 
społecznych na procesy spostrzegania i pamięci; wpływ procesów motywacyjnych na osiągnięcia w wykonywaniu 
różnych czynności działań; zbiorowość ludzka jako sytuacja społeczna specyficznie oddziaływująca na człowieka; 
badania psychologiczne jako specyficzna sytuacja społeczna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U06, K_U10, K_U14 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U03, S5_K03 

Wybrane problemy 
animacji kultury 

     30   30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teoretyczne podstawy animacji kultury; metody i formy pracy z odbiorcami kultury i użytkownikami bibliotek; 
projektowanie działań animacyjnych: badanie grupy docelowych odbiorców, tworzenie scenariusza, dobór metod i 
narzędzi pracy, formy i narzędzia oceny skuteczności. Współpraca z otoczeniem społecznym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U06, K_K05 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U01, S5_U03, S5_U04, S5_K01 

Język i kultura w 
zarządzaniu 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kultura języka w życiu publicznym. Konwencja a zasady zachowania publicznego w tekstach tradycyjnych i 
elektronicznych (w Internecie). Asertywność, czyli co? Próba definicji i opis przykładów. Współczesna wiedza o języku 
jako humanistycznym ogniwie wszystkich nauk. Kultura języka. Norma językowa jako pojęcie z zakresu 
językoznawstwa normatywnego. Prawidła konwencji i zasad zachowania w tekstach oficjalnych i elektronicznych. 
Przybliżenie zasad poprawności językowej. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji poprzez sprawne 
korzystanie ze źródeł bezpośredniej informacji. Korzystanie ze słowników tradycyjnych i internetowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W12, K_U04, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U02, S5_U04, K_U13, S5_K01 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z 
puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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8.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej 
omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa 
wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji 
dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z 
użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Kształtowanie 
wizerunku instytucji 
kultury 

 45       45 4 EU 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Promocja, komunikacja, upowszechnianie i kształtowanie wizerunku instytucji kultury. Narzędzia służące promowaniu 
instytucji kultury (media relations, corporate identity, wydawnictwa własne, PR, PR internetowy). Diagnoza, planowanie, 
wdrażanie i ewaluacja działań wizerunkowych w instytucjach kultury. Prezentacje, dyskusje i ocena działań 
wizerunkowych wybranych instytucji kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_U02, S5_K01 

Media 
społecznościowe w 
działalności bibliotek 
publicznych 

      30  30 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 
 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady działania mediów społecznościowych. Ich implementacja w praktyce bibliotecznej. Komunikacja sieciowa z 
użytkownikami. Zróżnicowanie działań komunikacyjnych ze względu na typ biblioteki i grupę odbiorców. Krytyczna 
analiza i interpretacja komunikacji bibliotek w mediach społecznościowych w kontekście potrzeb i uwarunkowań 
obsługiwanego środowiska. Projektowanie i implementacja właściwych działań komunikacyjnych z zastosowaniem 
serwisów społecznościowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W04, S5_U01 
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Ocena efektywności 
w pracy instytucji 
kultury 

      30  30 4 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cele i metody oceny i samooceny; definiowanie pojęć jakości i efektywności na potrzeby pracy bibliotek i centrów 
informacji; podstawowe zasady mierzenia jakości pracy biblioteki; zasady doboru kryteriów, wskaźniki ocen; modele i 
narzędzia pomiarów efektywności pracy; procedury analizy danych;  procesowe diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_W04, S5_K01, S5_K03 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i zakres działania bibliotek: podział funkcjonalny organizacji, realizowane procesy, kompetencje niezbędne do 
wykonywania poszczególnych zadań, miejsce danej instytucji wśród innych podmiotów o podobnym zakresie działania. 
Analiza oferty bibliotecznej względem potrzeb użytkowników, zwłaszcza środowiska lokalnego, z zastosowaniem 
odpowiednich metod i narzędzi badawczych. Komunikacja z odbiorcami instytucjonalnymi, grupowymi i indywidualnymi. 
Uczenie się w rzeczywistych warunkach pracy i planowanie własnego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Praca w 
zespole. Identyfikowanie dylematów specyficznych dla pracy w bibliotece.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_K01, S5_K03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9. Semestr dla specjalności: Zarządzanie informacją i wiedzą (ZIW) 
 

9.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 15       15 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 15       15 2 Inne  
(praca 

pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 20    30 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Organizacja wiedzy  45       45 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Systemy organizacji wiedzy (SOW) - funkcje i typologia. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: struktura 
podstawowa. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: plan notacyjny. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: 
leksyka i organizacja pola semantycznego. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: składnia. Elementy teorii 
klasyfikacji. Modele współczesnych klasyfikacji: klasyfikacje wyliczające i fasetowe. Strukturalne i funkcjonalne typy 
języków klasyfikacyjnych. Klasyfikacja nauk a klasyfikacja piśmiennictwa. Ewolucja klasyfikacji piśmiennictwa. 
Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne: KDD, KBK, UKD. Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i 
bibliograficzne: KD. Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne: KB1 i KB2. Klasyfikacje tematologiczne: 
BSO, PKT. Nowe trendy w teorii i praktyce klasyfikacyjnych SOW.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_K02 

Zarządzanie 
informacją i wiedzą w 
społeczeństwie 

 30       30 4 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teoria i metodologia badań dotyczących zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie, jako pola badawczego 
bibliologii i informatologii; zaawansowane metody analizy i interpretacji zasad, procesów i obiektów składających się na 
zarządzanie informacją i wiedzą w ujęciu nauk o komunikacji społecznej i mediach; zasady działania bibliotek i innych 
instytucji realizujących usługi informacyjne. Analiza i interpretacja praktyk (instytucji, procesów, zasad, obiektów) 
składających się na zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W04, S6_K02, S6_K01 

Infobrokering i 
wywiad rynkowy 

    45    45 4 T P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metodologia badań usług informacyjnych. Terminologia właściwa dla infobokeringu. Zasady zarządzania własnością 
intelektualną w usługach informacyjnych. Infobrokering jako forma przedsiębiorczości indywidualnej. Źródła informacji w 
infobrokeringu. Komunikacja z klientami. Prowadzenie wywiadu rynkowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_K01 

Zarządzanie 
informacją w nauce 

      30  30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Komunikacja naukowa. Instytucje naukowe. Źródła informacji i procesy informacyjne w nauce. Twórcy i użytkownicy 
informacji. Ochrona własności intelektualnej w pracy badawczej i komunikacji naukowej. Komunikacja naukowa w 
perspektywie informatologicznej.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_U01, S6_U02, S6_K01, S6_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      30  30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i 
ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 30       30 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wprowadzenie do 
architektury informacji 

    30    30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Definicje i koncepcje architektury informacji. 2. Historia architektury informacji. 3. Metodyka architektury informacji. 4. 
Epistemologie architektury informacji i projektowania zorientowanego na użytkownika. 5. Wprowadzenie do 
problematyki interakcji człowiek-komputer. 6. Wprowadzenie do modelowania konceptualnego. 7. Projektowanie 
zorientowane na użytkownika (user experience). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_U02, S6_K01 

Sieciowe systemy 
organizacji wiedzy 

    30    30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie podstawowe dla konstruowania sieciowych systemów organizacji wiedzy (SOW). Terminologia specjalistyczna. 
Metody i techniki analizy sieciowych SOW. Analiza potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników SOW.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U02, S6_K01 

Polityka informacyjna       30  30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej studentom, wskazanie głównych założeń, dobrych i 
złych praktyk w tym obszarze. Na wszystkie zajęcia studenci będą proszeni o przeczytanie materiałów (fragmentów 
książek, dokumentów źródłowych itp.), które następnie będą wspólnie omawiane na zajęciach. Projekt pierwszy będzie 
dotyczył przygotowania analizy polityki informacyjnej partii politycznej. W jego trakcie studenci zbierają materiały – 
ulotki, gazetki, publikacje; analizują strony internetowe oraz materiały promocyjne, odwiedzają biura partii. W ramach 
tego projektu studenci samodzielnie dobierają się w grupy i samodzielnie określają zasady wspólnej pracy. Projekt drugi 
ma na celu przygotowania założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też wzorowanego na już 
istniejącym. W ramach tego zadania studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozyskanymi w trakcie 
semestru. Grupa projektowa organizowana jest w następujący sposób: prowadzący wskazuje liderów grup, którzy 
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następnie metodą losowania dobierają sobie współpracowników. Liderzy odpowiedzialni są za powodzenie projektu i 
organizację pracy grupy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W04, S6_U02, S6_U03, S6_K01 

Użytkownicy i 
użytkowanie 
informacji 

 30       30 4 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie i modele badania zachowań informacyjnych. Metody i narzędzia badania zachowań informacyjnych. Zachowania 
informacyjne w różnych obszarach życia. Kategoryzacja użytkowników informacji. Kompetencje informacyjne. Potrzeby 
informacyjne i metody ich badania.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U04, K_U10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_U04, S6_K02 

Zarządzanie 
informacją w biznesie 

      30  30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika sektora biznesowego w ujęciu informatologicznym. Źródła informacji w biznesie. Procesy informacyjne. 
Typologia użytkowników. Projektowanie usług i procesów informacyjnych. Zarządzanie zasobami własności 
intelektualnej w sektorze ekonomicznym.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_U02, S6_K01, S6_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin  

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 30       30 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Informacja publiczna  30       30 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 30       30 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Publikowanie 
internetowych baz 
danych 

    30    30 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Internetowe bazy danych – interdyscyplinarne podstawy teoretyczne. Typologia baz. Dostępność i narzędzia 
wyszukiwawcze. Zasady i procedury tworzenia, administrowania i udostępniania internetowych baz danych. Kontekst 
instytucjonalny i społeczny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W04, S6_K01 

Obiekty i kolekcje 
cyfrowe 

    45    45 4 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i procedury tworzenia kolekcji cyfrowych. Dobór obiektów i metadanych. Analiza korzystania z kolekcji i 
poszczególnych obiektów. Ochrona własności intelektualnej w kolekcjach cyfrowych. Obiekty i kolekcje cyfrowe w 
bibliotekach i innych typach instytucji. Badania użytkowania kolekcji cyfrowych. Kompetencje twórców i 
administratorów. Kontekst techniczny, ekonomiczny i społeczny prowadzenia i udostępniania kolekcji cyfrowych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_W04, S6_K01 

Redagowanie 
serwisów WWW 

    30    30 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami redagowania treści w serwisach internetowych. Omawiana 
jest typologia serwisów WWW, prezentowana są główne internetowe gatunki dziennikarskie (przede wszystkim 
informacyjne) w serwisach WWW, a także zasady redagowania innych treści w serwisach internetowych (przede 
wszystkim instytucji publicznych). Ponadto studenci poznają zasady redagowania tekstów użytkowych w j. polskim i j. 
angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_U03, S6_K01 

Zarządzanie 
informacją 
indywidualną 

    15    15 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Indywidualizacja potrzeb i zachowań informacyjnych. Tworzenie i organizowanie źródeł i zasobów informacji 
indywidualnej. Style i strategie informacyjno-wyszukiwawcze. Narzędzia i techniki ułatwiające zarządzanie informacją 
indywidualną. Ochrona własności intelektualnej. Profilowanie narzędzi, usług i procesów informacyjnych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U07, K_U09, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_U01, S6_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  30      30 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 30       30 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 15       15 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej 
omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa 
wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji 
dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z 
użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Audyt informacji       15  15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Audyt informacji – charakterystyka i przebieg działań. Zasady i procedury. Metody, narzędzia i techniki realizacji. 
Analiza wyników i wnioski. Raport i rekomendacje. Audyt informacyjny w różnych typach organizacji i instytucji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_K01, K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_K01 
 

Ekonomia informacji  30       30 3 Inne (praca 
semestralna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do ekonomicznych koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i informacji 
obejmuje przedstawienie głównych kierunków w definiowaniu tych koncepcji oraz omówienie roli technologii 
informacyjnych. Omawiane są również zjawiska takie jak: nowa gospodarka: informacjonizm, globalizacja, czy 
usieciowienie. 
Wprowadzenie do ekonomicznych koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i informacji 
obejmuje przedstawienie głównych kierunków w definiowaniu tych koncepcji oraz omówienie roli technologii 
informacyjnych. Omawiane są również zjawiska takie jak: nowa gospodarka: informacjonizm, globalizacja, czy 
usieciowienie. 
W ramach bloku zagadnień związanych z ekonomią sieci omawiane są następujące zagadnienia: ekonomia internetu, 
przedsiębiorstwo sieciowe,marketing internetowy. 
Tematyka własności intelektualnej obejmuje: własność intelektualna we współczesnej gospodarce, prawa własności 
intelektualnej a Internet, prawa własności intelektualnej a wolna kultura. 
Ostatni blok tematyczny jest poświęcony ekonomicznym aspektom działalności informacyjnej i bibliotecznej. 
Przykładowe zagadnienia to utowarowienie informacji a kwestia dostępu do wiedzy, wpływ praw autorskich na dostęp, 
zakres dozwolonego użytku. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U03, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_K01, S6_K02 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w pracy badawczej i usługach informacyjnych oraz formy 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości; zasady projektowania i realizacji usług informacyjnych, zwłaszcza w 
bibliotekach i instytucjach je oferujących; analiza i interpretacja instytucji, obiektów i usług informacyjnych w kontekście 
obsługi potrzeb informacyjnych konkretnego środowiska. Procesy zarządzania informacją specyficzne dla danego 
rodzaju instytucji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_U01, S6_U02, S6_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia z obszaru nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli 
oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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10. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 69% 

Psychologia 
2% 

Nauki humanistyczne 
Historia 1% 

Językoznawstwo 2% 

ŁĄCZNIE  74% 

 
11. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0322 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (w tabelach powyżej oznaczone *) 49 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

113 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

13 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

Nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

66 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 60 h, 5 ECTS 

Zakres praktyk zależy od specjalności. Podstawowym celem praktyki specjalizacyjnej jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych 
w trakcie studiów w praktyce działalności realizowanej w instytucjach odpowiadających profilem studiowanej specjalności: będą to 
odpowiednio instytucje informacyjne, instytucje z rynku wydawniczego, instytucje kultury różnego typu, w tym biblioteki. Student ma za 
zadanie zapoznać się zarówno z procesami gromadzenia, opracowania, analizowania, wykorzystania, upowszechniania informacji i/lub 
obiektów kultury, jak też z obsługą potrzeb informacyjnych i/lub kulturalnych użytkowników takich instytucji. 
Studenci wybierają instytucję, w której będą realizować praktyki, z puli oferowanej przez Wydział lub samodzielnie. Realizacja treści 
przewidzianych dla praktyk zawodowych potwierdzona jest zapisami w dzienniczku praktyk oraz opinią opiekuna. 
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Załącznik nr 65 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów, dla 
poszczególnych specjalności 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne 
Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 75% Nauki o komunikacji społecznej i mediach  

Psychologia 6%  

Nauki humanistyczne 
Historia 6%  

Językoznawstwo 13%  

Razem  100%   
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2. Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugi 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną bibliologii i 
informatologii jako subdyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach, jej 
najnowsze osiągnięcia oraz główne tendencje rozwojowe 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu teorie właściwe dla bibliologii i informatologii oraz 
dyscyplin pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów 

P7S_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologię badań prowadzonych w obszarze 
bibliologii i informatologii jako subdyscypliny nauk o komunikacji społecznej i 
mediach 

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu terminologię specjalistyczną dla bibliologii i 
informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin 
pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów 

P7S_WG 

K_W05 zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych 
tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru bibliologii i informatologii, nauk o 
komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla 
kierunku studiów  

P7S_WG 



3 

 

K_W06 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i ochrony prawa 
autorskiego w pracy badawczej i/lub zawodowej związanej ze sferą kultury i 
informacji  

P7S_WK 

K_W07 podstawowe zasady tworzenia, działania i rozwoju bibliotek i innych instytucji 
sfery kultury i/lub informacji, ekonomiczne podstawy ich funkcjonowania  

P7S_WK 

K_W08 w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury związanych z 
ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury 

P7S_WK 

K_W09 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ujawniające się w 
odniesieniu do funkcjonowania sfery kultury i/lub informacji  

P7S_WK 

K_W10 
w pogłębionym stopniu historię powstania i funkcjonowania instytucji 
kluczowych dla polskiej kultury, w kraju i zagranicą, w tym szczególnie tych 
funkcjonujących na kresach Rzeczpospolitej 

P7S_WK 

K_W11 zasady tworzenia i redakcji różnych gatunków tekstów w ujęciu 
językoznawczym 

P7S_WK 

K_W12 zasady używania języka w sytuacjach publicznych, w komunikacji pisemnej i 
wypowiedziach ustnych 

P7S_WK 

K_W13 
teorie psychologiczne będące podstawą interpretowania zachowań 
społecznych, zwłaszcza w aspekcie komunikacji społecznej, w tym w relacjach 
zawodowych i pracowniczych 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące; dokonywać 
selekcji, krytycznej analizy, interpretacji i prezentacji tych informacji, w oparciu 
o wiedzę i metodologię badań stosowaną w obszarze bibliologii i 
informatologii 

P7S_UW 

K_U02 formułować i rozwiązywać problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia 
ich rozwiązania (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne), 
syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z 
zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla 
kierunku studiów 

P7S_UW 
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K_U03 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług 
informacyjnych, uwzględniając specyfikę potrzeb i uwarunkowań 
obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem twórczej i oryginalnej 
metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-
kulturowym 

P7S_UW 

K_U04 komunikować się na tematy związane z problematyką bibliologiczną i 
informatologiczną z różnymi kręgami odbiorców, w tym prowadzić debatę, w 
języku polskim 

P7S_UK 

K_U05 komunikować się na tematy związane z problematyką bibliologiczną i 
informatologiczną z różnymi kręgami odbiorców, w tym prowadzić debatę, w 
języku obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK 

K_U06 popularyzować wiedzę o placówkach informacji, ich zasobach i usługach  P7S_UK 

K_U07 organizować i planować pracę własną oraz pracę w zespole  P7S_UO 

K_U08 uczestniczyć w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role P7S_UO 

K_U09 uczyć się oraz planować własny rozwój edukacyjny i zawodowy  P7S_UU 

K_U10 inspirować, uczyć inne osoby, planować ich rozwój w zakresie kompetencji 
informacyjnych  

P7S_UU 

K_U11 przeprowadzić analizę historyczną i ocenę dawnej działalności instytucji kultury 
polskiej P7S_UW 

K_U12 w podstawowym zakresie sprawdzić poprawność językową tekstu i ją 
skorygować P7S_UW 

K_U13 komunikować się publicznie zgodnie z normą i zasadami języka polskiego, w 
tekstach pisemnych i wypowiedziach ustnych P7S_UK 

K_U14 
zastosować wiedzę dotyczącą psychologii zachowań społecznych do 
interpretowania zachowań użytkowników instytucji kultury oraz w komunikacji 
interpersonalnej w sytuacjach zawodowych 

P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 
praktycznych oraz przeprowadzenia oceny krytycznej wiedzy własnej  

P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 
praktycznych, korzystania z wiedzy i doświadczenia innych oraz 
przeprowadzenia oceny krytycznej wiedzy prezentowanej w źródłach 
informacji różnego typu, z zakresu bibliologii i informatologii 

P7S_KK 

K_K03 wypełniania zobowiązań społecznych przez aktywne uczestnictwo  
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego 

P7S_KO 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych przez aktywne uczestnictwo  
w działaniach na rzecz upowszechniania dostępu do informacji oraz 
kompetencji informacyjnych 

P7S_KO 

K_K05 rozwijania form i zakresu pełnionych ról zawodowych pracownika sfery kultury 
i/lub informacji odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych  

P7S_KR 

K_K06 identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z pracą w 
instytucjach kultury i/lub informacji oraz działania na rzecz przestrzegania i 
rozwoju zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Specjalności na kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Architektura informacji i wiedzy 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla pola 
badawczego architektury informacji i wiedzy, wypracowane na gruncie bibliologii i 
informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach lub dyscyplin pokrewnych  

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S1_W02 zaawansowane metody analizy i interpretacji systemów, wchodzących w skład 
architektury informacji K_W05 

S_1W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w usługach informacyjnych, np. 
infobrokeringu K_W06 

S1_W04 w pogłębionym stopniu proces komunikacji naukowej, w tym rolę i funkcje instytucji 
informacyjnych w tym procesie, w tym szczególnie bibliotek naukowych K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wyszukiwać, selekcjonować i korzystać z informacji dotyczących zagadnień 
architektury informacji K_U01 

S1_U02 wizualizować różne typy informacji i danych K_U01 

S1_U03 przeprowadzić badania zachowań informacyjnych K_U02 
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S1_U04 analizować i oceniać systemy architektury informacji pod względem zgodności z 
zasadami i potrzebami użytkowników K_U03 

S1_U05 wspierać rozwój kompetencji informacyjnych użytkowników K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 przeprowadzenia oceny jakościowej projektów architektury informacji, w aspekcie 
informatologicznym K_K02 

S1_K02 aktywnego udziału w tworzeniu i realizacji zasobów i usług wykorzystywanych w 
cyfrowej komunikacji naukowej 

K_K04 
K_K05 

 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Dziedzictwo kulturowe 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
bibliologii i dyscyplin pokrewnych, stosowane w odniesieniu do pola badań nad 
instytucjami i dziedzictwem kultury  

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S2_W02 metody analizy i interpretacji zasobów dziedzictwa kultury polskiej, w tym szczególnie 
dziedzictwa piśmienniczego, w kraju i zagranicą K_W05 

S2_W03 w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury polskiej, w tym szczególnie 
bibliotek różnych typów 

K_W07 
K_W08 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 formułować problemy i realizować procesy badawcze dotyczące obiektów i zasobów 
dziedzictwa kultury polskiej K_U02 

S2_U02 przeprowadzić analizę i ocenę działalności instytucji dziedzictwa kulturowego 
funkcjonujących współcześnie K_U03 

S2_U03 przygotować i zrealizować działania edukacyjne dotyczące zagadnień ochrony 
dziedzictwa kultury 

K_U04 
K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 przeprowadzenia krytycznej oceny działalności instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, 
w aspekcie ich udziału w ochronie i udostępnianiu dziedzictwa kultury K_K02 

S2_K02 rozpoznawania i rozstrzygania dylematów związanych z ochroną i udostępnianiem 
dziedzictwa kultury K_K06 

 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Edytorstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
edytorstwa jako pola badawczego bibliologii i informatologii 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
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S3_W02 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w praktyce działalności wydawniczej i 
badaniach tego obszaru K_W04 

S3_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej mające zastosowanie w pracy 
wydawcy i redaktora K_W06 

S3_W04 w pogłębionym stopniu zasady działania wydawnictw i instytucji prowadzących 
działalność publikacyjną 

K_W07 
K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 przeprowadzić analizę i ocenę działalności instytucji rynku wydawniczego i 
księgarskiego K_U03 

S3_U02 przeprowadzić analizę i ocenę efektów pracy redakcyjnej w różnych jej aspektach, w 
tym m.in. językowym i technicznym K_U03 

S3_U03 organizować pracę własną i zespołu oraz uczestniczyć w niej, odpowiednio do specyfiki 
działania wydawnictwa 

K_U07 
K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 przeprowadzenia krytycznej oceny działalności wydawnictwa oraz działów 
wydawniczych instytucji innego typu, w tym bibliotek K_K02 

S3_K02 udziału w pracach wydawniczych związanych z ochroną i upowszechnianiem dorobku 
piśmienniczego 

K_K03 
K_K04 

 
3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Informacja i komunikacja w instytucjach kultury 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 
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Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania obiektów i procesów informacyjnych realizowanych w instytucjach kultury 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S4_W02 zaawansowane metody analizy efektywności działań instytucji kultury, w tym w 
szczególności bibliotek K_W05 

S4_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
procesu digitalizacji i do repozytoriów cyfrowych K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 rozpoznawać problemy i realizować badania wybranych obszarów komunikacji w 
sferze kultury, w tym w szczególności procesów informacyjnych K_U02 

S4_U02 przeprowadzić analizę i ocenę źródeł i zasobów informacyjnych w obszarze kultury  K_U03 

S4_U03 przeprowadzić badania praktyk informacyjnych użytkowników kultury K_U03 

S4_U04 brać aktywny udział w tworzeniu i prowadzeniu repozytoriów cyfrowych obiektów 
kultury 

K_U02 
K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 przeprowadzenia analizy i oceny procesów informacyjnych realizowanych przez 
instytucje kultury, w perspektywie bibliologii i informatologii 

K_K01 
K_K02 

S4_K02 aktywnego udziału w działaniach instytucji kultury, w aspekcie informacyjnym K_K03 

S4_K03 podejmowania różnych form pracy z użytkownikiem w zakresie animacji kultury K_K04 
K_K05 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Organizacja i zarządzanie bibliotekami 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania procesów zarządzania bibliotekami różnego typu, z obszaru bibliologii i 
informatologii oraz dyscyplin pokrewnych 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S5_W02 zaawansowane metody analizy działalności bibliotek pod względem ich specyfiki i 
funkcji społecznych K_W05 

S5_W03 
w pogłębionym stopniu zasady organizacji i zarządzania bibliotekami, w tym 
organizacji pracy, zarządzania kapitałem społecznym, zarządzania zasobami 
materialnymi 

K_W07 
K_W08 

S5_W04 w pogłębionym stopniu metody i techniki komunikacji z różnymi grupami interesariuszy K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 przeprowadzić analizę i ocenę procesów organizacji i zarządzania biblioteką, 
uwzględniając poszczególne aspekty jej działalności oraz kontekst społeczny  

K_U02 
K_U03 

S5_U02 komunikować się z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych 
biblioteki, z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego  

K_U04 
K_U05 
K_U06 

S5_U03 uczestniczyć w pracy zespołowej lub być jej liderem K_U07 
K_U08 
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S5_U04 planować rozwój własny oraz członków swojego zespołu K_U09 
K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 oceny poprawności i efektywności prowadzonych działań K_K02 

S5_K02 przyjmowania odpowiedzialności za bibliotekę i pracujący w niej zespół K_K03 
K_K04 

S5_K03 rozpoznawania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w bibliotece K_K06 

 
3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Nazwa specjalności: Zarządzanie informacją i wiedzą 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologie właściwe dla 
badania systemów organizacji wiedzy i procesów zarządzania wiedzą, z obszaru 
bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych 

K_W01 
K_W02 
K_W03 

S6_W02 zaawansowane metody analizy systemów organizacji wiedzy K_W05 

S6_W03 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w dochodowych i 
niedochodowych usługach informacyjnych  K_W06 

S6_W04 w pogłębionym stopniu zasady działania podmiotów dochodowych i niedochodowych 
realizujących usługi informacyjne K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 korzystać w sposób zgodny z zasadami pracy naukowej z materiałów źródłowych 
właściwych dla organizacji wiedzy i zarządzania wiedzą K_U01 

S6_U02 formułować problemy i realizować badania dotyczące procesów zarządzania wiedzą w 
instytucjach obsługujących różne obszary aktywności człowieka 

K_U02 
K_U03 

S6_U03 promować wiedzę o zasadach i podmiotach związanych z zarządzaniem wiedzą i jej 
udostępnianiem KU_06 

S6_U04 rozwijać kompetencje informacyjne użytkowników K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 przeprowadzenia oceny krytycznej instytucji i usług związanych z zarządzaniem 
wiedzą, uwzględniając kontekst społeczny  

K_K01 
K_K02 

S6_K02 Identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem pracownika 
informacji K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla specjalności: Architektura informacji i wiedzy  
 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells 
i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i 
kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i 
dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo 
sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura 
informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia 
za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa 
informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej 
woli. Dehumanizacja telepracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Teoretyczne 
podstawy organizacji 
wiedzy  

 15       15 4 EU B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Konwersatorium poświęcone jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy w systemach informacyjnych. 
Omawiane zagadnienia:  organizacja wiedzy jako dyscyplina badawcza; wiedza i jej własności; wiedza obiektywna; 
wiedza publiczna; ontologiczne i epistemologiczne kategorie wiedzy; organizacja wiedzy w umyśle człowieka; modele 
pamięci; teorie zapisu pamięciowego; modelowanie pojęć; relacyjne struktury pojęciowe; organizacja zbiorów 
wyszukiwawczych a modele i metody wyszukiwania; tradycyjne systemy organizacji wiedzy w systemach 
dokumentacyjnych; sieciowe systemy organizacji wiedzy; organizacja wiedzy i modele wnioskowania automatycznego; 
modele reprezentacji wiedzy w systemach inteligentnych; organizacja wiedzy w sieciach neuronowych; hipertekstowa 
organizacja wiedzy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02 

Repozytoria 
dziedzinowe  

    10    10 2 T B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przegląd najważniejszych sieciowych źródeł informacji w postaci cyfrowych repozytoriów dziedzinowych i 
instytucjonalnych, które mogą stanowić warsztat brokera informacji, przede wszystkim na potrzeby nauki. Bazy 
pełnotekstowe z obszaru nauk ścisłych, medycznych, rolniczych, ekonomicznych oraz nauki o informacji. Inicjatywy i 
repozytoria wpisujące się w ruch Open Access (OpenDOAR), repozytoria danych badawczych. Przykładowe kwerendy 
wraz z pełnym procesem ich dokumentacji.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_K01 

Podstawy warsztatu 
researchera  

    10    10 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kluczowe kompetencje potrzebne w pracy researchera, korzystającego przede wszystkim z ogólnodostępnych źródeł 
informacji w różnych zakresach (humanistyka, kultura, media, społeczeństwo informacyjne). Najważniejsze instytucje 
wytwarzające informacje. Metadane dla obiektów różnego typu, w tym także cyfrowych (taksonomie i folksonomie). 
Identyfikowanie, weryfikowanie i klasyfikowanie źródeł informacji. Sporządzanie raportów z zadań wyszukiwawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U04, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U05, S1_K02 

Cyfrowa komunikacja 
naukowa 

      10  10 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem istoty komunikacji naukowej, zwłaszcza w środowisku 
cyfrowym. Teoretyczne modele komunikacji i zaprezentowane ich praktyczne wdrożenia. Dzielenie się wiedzą, 
zarządzanie wiedzą. Zarządzanie danymi badawczymi. Czasopisma naukowe. Open Access / Open Science. Research 
2.0 / Science 2.0. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji naukowej. Prawo autorskie. Bibliometria. 
Redagowanie tekstów naukowych (w j. polskim i j. angielskim).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_U01, S1_U05, S1_K01 

Zarządzanie 
informacją i wiedzą 

 15       15 4 EP B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problematyka zarządzania informacją i wiedzą we współczesnych organizacjach. Podstawowe elementy procesu 
zarządzania informacją i wiedzą (lokalizowanie, rozwijanie, pozyskiwanie, zachowywanie oraz stosowanie wiedzy). 
Pojęcia, koncepcje i modele ZIW. Rola informacji i wiedzy (kapitału intelektualnego) w organizacjach. Typologie 
informacji i wiedzy. Zagadnienia zagrożeń informacyjnych, ochrony i oceny wiedzy. Wybrane narzędzia i technologie 
wspierające zarządzanie informacją i wiedzą.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna; praca 
na zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 15       15 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i ich 
wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Problematyka 
prawna w dział. 
informacyjnej i 
bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metody sporządzania różnego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Architektura 
informacji 

    15    15 4 EP B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do zagadnień architektury informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów hipertekstowych 
oraz funkcjonalności interaktywnego interfejsu WWW. Projektowanie architektury informacyjnej zorientowane na 
użytkownika. Podobieństwa i różnice między bibliotekami cyfrowymi i repozytoriami a portalami muzealnymi. Nowe 
wymagania stawiane przez mobilny Internet. Definiowanie architektury informacji. Anatomia AI: Systemy organizacyjne. 
Anatomia AI: Systemy etykietowania. Anatomia AI: Systemy nawigacyjne. Anatomia AI: Systemy wyszukiwania. 
Prakseologia AI. Strategie AI. Użyteczność. Architektura informacji w aplikacjach mobilnych. Projektowanie AI.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_U04, S1_K01 

Ilościowe badania 
informacji 

      10  10 2 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metodologia badań ilościowych prowadzonych w obszarze informatologii. Zaawansowane metody ilościowej analizy i 
interpretacji obiektów badawczych, szkół i teorii badań ilościowych informacji. Korzystanie z informacji, interpretowanie i 
prezentacja wyników badań ilościowych. Dobór metod i technik badań ilościowych; ich ocena.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_U04 

Infobrokering     10    10 4 EP P Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Definicja infobrokeringu. Praca brokera informacji. Czy bibliotekarz jest infobrokerem? Narzędzia brokera informacji. 
Datamining. Etyka brokera informacji. Akredytacja informacji. Bariery informacyjne. Kryzys związany z nadmiarem 
informacji („bomba megabitowa”).  Podstawowe narzędzia pracy infobrokera , specjalistyczne bazy danych z zakresu 
ekonomii i informacji gospodarczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U04, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U01, S1_U03, S1_K02 

Organizacja 
informacji w 
serwisach WWW 

    15    15 3 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Teorie właściwe dla badań organizacji informacji w zasobach sieciowych; zastosowanie zaawansowanych metod 
projektowania, analizy i oceny systemów organizacji informacji sieciowej; projektowanie systemów architektury informacji 
dla serwisów www.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U02, K_U04, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_U04, S1_K01, S1_K02 

Polityka informacyjna       10  10 2 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Główne założenia polityki informacyjnej, dobre i złe praktyki w tym obszarze. Przygotowanie analizy polityki informacyjnej 
partii politycznej. Przygotowanie założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też wzorowanego 
na już istniejącym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 
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Wstęp do PR       10  10 2 Proj B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do public relations – definicja/e pojęć, historia, rola i cele, techniki, narzędzia. Zasady efektywnego 
komunikowania w procesie PR w instytucjach informacji. Środki PR i ich wykorzystanie. Kreowanie wizerunku. PR a 
reklama. Etyka w PR. Projekt kampanii PR dla wybranej instytucji informacji/ projektu informacyjnego (produkt, usługa).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_U04, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne 
(prezentacja, 

praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Analiza i wizualizacja 
informacji  

    15    15 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem kursu jest problematyka wizualizacji informacji i zbiorów danych. Treści kursu obejmują zagadnienia analizy 
spójności danych, elementy statystki opisowej,, tabele przestawne oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi wizualizacji 
informacji. Celem kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności analitycznej interpretacji danych oraz obsługi 
wybranych narzędzi gromadzenia i analizy danych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_U02 

Tworzenie i 
zarządzanie 
repozytorium cyfrowym 

    10    10 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy tworzenia i utrzymywania repozytoriów cyfrowych. Narzędzia, techniki, środowisko cyfrowe. Metadane. 
Tworzenie kolekcji. Współpraca i komunikacja z autorami i użytkownikami. Ochrona zasobów własności intelektualnej i 
praw autorskich w repozytoriach cyfrowych. Promocja zasobów cyfrowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U04, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W03, S1_W04, S1_U04, S1_K02 
 

Redagowanie 
serwisów WWW 

    15    15 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami redagowania treści w serwisach internetowych. Omawiana jest 
typologia serwisów WWW, prezentowana są główne internetowe gatunki wypowiedzi (przede wszystkim informacyjne) w 
serwisach WWW, a także zasady redagowania innych treści w serwisach internetowych (przede wszystkim instytucji 
publicznych). Ponadto studenci poznają zasady redagowania tekstów użytkowych w j. polskim i j. angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U02, S1_K01, S1_K03 

Marketing internetowy     6    6 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze współczesnym marketingiem 
elektronicznym. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia związane z SEM, w tym marketing w wyszukiwarkach 
oraz internetowe systemy reklamowe (na przykładzie AdWords i AdSense), idea reklamy kontekstowej, zasady tworzenia 
kampanii marketingowych i PR w sieci (z wykorzystaniem mediów społecznościowych), elementarne zagadnienia SEO. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04 

Ekologia informacji  15       15 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Środowisko informacyjne człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy nauki o informacji. Ekologia informacji 
jako domena badawcza i punkt odniesienia dla działań praktycznych. Użytkownicy informacji, potrzeby i zachowania 
informacyjne, problemy informacyjne. Czynniki afektywne w zachowaniach informacyjnych. Bariery informacyjne. 
Kompetencje informacyjne, kultura informacji, edukacja medialna. Zagadnienia badania użytkowników i ich zachowań 
informacyjnych; metodologia badań. Przeciążenie informacyjne. Ekologia informacji jako platforma integrująca wiedzę i 
doświadczenie praktyczne. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_U01, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_U03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_K02 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie* 

         2 zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności 
słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Pozyskiwanie dotacji       10  10 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zapoznanie z wybranymi, dostępnymi źródłami dotacji na działania różnego typu. Identyfikowanie potencjalnych źródeł 
finansowania oraz przygotowanie rzetelnego wniosku, spełniającego wymagane kryteria merytoryczne i rzeczowo-
finansowe. Różnorodność mechanizmów finansowania o charakterze grantów/ dotacji. Serwisy dostępu do grantów – np. 
amerykański grants.gov. Wymogi językowe i techniczne wniosków.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U04, K_U07, K_U08, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_U01, S1_K02 

Monitoring mediów     10    10 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zagadnienie monitoringu mediów (prasy, telewizji, internetu). Omówiona 
zostanie metodologia badań mediów, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy dyskursu (w tym: pojęcie 
dyskursu, zasady analiza dyskursu, wybór procedur badawczych). Przedyskutowana zostanie również problematyka 
kreowania i badania wizerunku organizacji w mediach, także z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Ponadto 
studenci poznają wybrane techniki monitoringu internetu oraz ich zastosowania (w tym: monitoring marki, ochrona 
reputacji, wsparcie i kontrola działań marketingowych). Przedstawione zostaną podstawowe narzędzia Google Analytics.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W04, S1_U01, S1_K01 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60  
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie podmiotów projektujących i utrzymujących serwisy informacyjne. Projektowanie, ocena, monitoring, 
rewizja produktów i usług informacyjnych w kontekście architektury informacji. Ochrona własności intelektualnej w 
usługach informacyjnych. Formy rozwoju przedsiębiorczości. Komunikacja z odbiorcami i użytkownikami. Udział w pracy 
zespołowej. Edukacja własna – edukacja przez całe życie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_K01, S1_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia z obszaru nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_K02 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_U01, S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 945 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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4. Semestr dla specjalności: Dziedzictwo kulturowe  
 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i 
ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i 
kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i 
dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo 
sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura 
informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia za 
przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa 
informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej 
woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tradycje 
wielokulturowości  

 15       15 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia: współczesne rozumienie pojęć: kultura, wielokulturowość, 
wieloetniczność, naród, nacjonalizm, asymilacja, więzi, tradycja historyczna a etniczna, migracja , emigracja; narody 
dawnej Rzeczypospolitej; grupy etniczne dawnej Rzeczypospolitej; grupy religijne Rzeczypospolitej; język (piśmiennictwo) 
jako główny element narodotwórczy; stosunki z sąsiadami dawniej a dziś. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U05, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Współczesne kierunki badań nad wielokulturowością, ich specyfika, terminologia i metodologia. Korzenie polskiej tradycji. 
Historia i współczesność wielokulturowości i mniejszości kulturowych w Polsce.  

Europejskie i 
światowe dziedzictwo 
kulturowe  

 10       10 2 Inne 
(prezentacja, 

praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się m.in. z: definicjami pojęcia dziedzictwo kulturowe (czym jest, do kogo należy, kto je 
kreuje); działaniami Rady Europy, Komisji Europejskiej, UNESCO, Narodowego Instytut Dziedzictwa na rzecz dziedzictwa 
kulturowego; omówione zostaną podejmowane działania jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, Szlaki Kulturowe.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W03, S2_U01 

PR w instytucjach 
kultury  

      10  10 1 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

PR w instytucjach kultury. Istota public relations: aspekty psychologiczne wywierania wpływu na otoczenie, 
komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia, budowanie wewnętrznego PR. Zasady organizacji 
różnorodnych działań public relations, tworzenie programów PR, dobór ich elementów oraz technik realizacji. Zagadnienia 
opracowania strategii PR: diagnozowanie; planowanie; realizacja; ocena efektów. W ramach omawiania problematyki 
komunikacji z otoczeniem przedstawione zostaną między innymi takie aspekty jak: identyfikacja grup otoczenia; narzędzia 
wpływu; wpływanie na twórców opinii; efektywność komunikacji. Media relations obejmie między innymi zagadnienia: 
kontaktów i powiązań z mediami; metod pracy z mediami i specyfika współpracy z dziennikarzami różnych mediów; 
organizacji i wykorzystania konferencji prasowych; informacji prasowych. Metody działań PR (m.in.): wykorzystanie słowa 
drukowanego; pisanie tekstów; lobbying i kontakty z decydentami; wystawy i konferencje. PR wewnętrzny (m.in.): 
budowanie tożsamości instytucji; komunikacja wewnątrz instytucji; metody komunikacji wewnętrznej i ich efektywność. W 
czasie zajęć studenci w oparciu o zdobytą wiedzę i lektury pod kierunkiem prowadzącego będą przygotowywać własne 
projekty działań wykorzystując narzędzia i metody PR w odniesieniu do specyficznych warunków funkcjonowania instytucji 
kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U07, K_U08, K_U10, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_U02, S2_K01 
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Ochrona prawna 
dziedzictwa 
kulturowego 

 15       15 2 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawne podstawy działalności instytucji kultury związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury, w tym 
szczególnie dziedzictwa piśmienniczego; kierunki rozwoju prawnej ochrony dziedzictwa. Ochrona zabytków 
piśmienniczych w pracy bibliotekarza lub pracownika informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_K02 

Instytucje kultury 
polskiej w kraju i za 
granicą (XIX-XX w.) 

 20       20 5 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Historia polskiego wychodźstwa, jego potrzeby w dziedzinie szeroko pojętej kultury kraju czasowego zamieszkania. Rola 
dziewiętnastowiecznych instytucji, tam gdzie była obecna polska diaspora, przyczyny ich powstania, działalność i wkład w 
budowanie polskiej tożsamości na obczyźnie, próba ich oceny. Wkład polskich, polonijnych instytucji w naukę i kulturę 
kraju, w którym powstały i działały. Najstarsze polskie szkoły i biblioteki polonijne i instytucje kultury: Biblioteka Polska w 
Paryżu, Biblioteka i Szkoła na Batignolles, Muzeum Polskie w Rapperswilu, Muzeum Polskie w Ameryce, Fundacja 
Kościuszkowska etc. Instytucje działające pod zaborami: związane ze sztuką (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
szkoły sztuk pięknych, Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i in.), wydawnictwa. Postacie XIX-wiecznego 
mecenatu ((Ossoliński, Raczyński, Działyński, Dzieduszycki, Przeździecki). Sylwetki największych działaczy bądź rodzin 
pracujących i tworzących na rzecz instytucji kultury polskiej zarówno w kraju, jak i na emigracji. Realizacja mini-kwerend 
naukowych o charakterze źródłowym i krótkie prezentacje. Życie kulturalno-społeczne Polaków, ich przynależność do 
różnego rodzaju związków i organizacji, a także postrzeganie tychże organizacji jako niezależnych instytucji kulturalno-
politycznych. Różne formy zrzeszeń, instytucjonalnych manifestacji na rzecz niepodległości i swobód obywatelskich swego 
kraju, jak też i innych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_U03, K_U06, K_U11, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 265 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, 

aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 15       15 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, strategie 
zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i ich 
wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności słowa; 
wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Proj 
Inne 

(aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Edukacja w 
działalności instytucji 
kultury  

      10  10 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omówiona zostanie działalność edukacyjna różnych instytucji kultury: bibliotek, muzeów, teatrów, kin, domów kultury itp. 
Przeanalizowana zostanie oferta edukacyjna skierowana do różnych grup użytkowników, zarówno dzieci, młodzieży jak i 
osób dorosłych. Edukacja kulturowa ma zachęcać nie tylko do wizyt w instytucjach kultury, czy poprawnego odbioru dzieł 
sztuki, ale również do działania, własnej twórczości, do nadawanie kulturze znaczenia w rozwoju osobistym i budowaniu 
relacji z innymi. W trakcie zajęć będzie można poznać ofertę edukacyjną konkretnych instytucji np. Muzeum Historii Żydów 
POLIN, Muzeum Warszawy, Zamku Królewskiego, wybranych bibliotek itp. Ukazana zostanie rola instytucji kultury w 
kształtowaniu kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich itp. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_U03, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_U03 

Instytucje kultury 
polskiej w kraju i za 
granicą (XX-XXI w.) 

 20       20 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć omówiona będzie działalność różnych instytucji polskich ( instytutów polskich, bibliotek, archiwów, 
muzeów itp. ) działających zarówno w kraju jak i poza jego granicami, których celem jest pokazanie na arenie 
międzynarodowej kultury polskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na działalność Instytutu Literackiego w Paryżu, 
Instytutu Polskiego i muzeum gen. Sikorskiego w Londynie,  Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Adama 
Mickiewicza w Warszawie. Przeanalizowana zostanie ich oferta adresowana do użytkowników w kraju i poza nim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_K01 

Kultura kresów  10       10 1 T B Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne i metodologiczne badania kultury kresów. Historyczne procesy formowania się struktur kulturowych 
i instytucji społecznych w zakresie dziedzictwa kulturowego kresów. Różnorodność środowisk, światopoglądów i kręgów 
kulturowych. Ochrona dziedzictwa kultury kresów.  



48 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U04, K_U09, K_U11, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, 

aktywność na 
zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne 
(prezentacja, 
aktywność na 

zajęciach) 

B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Źródła finansowania 
instytucji kultury i 
mecenat kulturowy 

      10  10 5 Proj B Nauki o mediach i 
komunikacji 
społecznej 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady finansowania instytucji kultury. Finansowanie bibliotek różnego typu. Podstawy prawne. Źródła finansowania – 
środki publiczne i niepubliczne. Wypełnianie wniosków o dofinansowanie. Mecenat kulturowy państwowy i prywatny. 
Historia kolekcjonerstwa i mecenatu kulturowego. Jego znaczenie w kulturze.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U09, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03, S2_K02 
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Techniki cyfrowe w 
ochronie i 
zabezpieczaniu 
obiektów kultury 

    10    10 2 Proj P Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zdefiniowanie pojęć dóbr kultury. Rozwój technologii cyfrowej i jej standardy. Autentyzm dzieł sztuki wyzwaniem dla 
technologii cyfrowej. Źródła informacji o obiektach i zespołach zabytkowych. Akty normatywne regulujące ochronę 
obiektów kultury. Rozpoznawania materialnych i pozamaterialnych cech obiektów kultury. Ochrona dóbr kultury w Polsce. 
Ochrona dóbr kultury na świecie. Biblioteki i archiwa cyfrowe. Technologia rejestracji cyfrowej ruchomych i nieruchomych 
obiektów kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_U01, K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02 

Strategie budowania 
społeczności 
wielokulturowych 

   10     10 3 Inne (portfolio) B Nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne badań wielokulturowości. Analiza kontekstu lokalnego, politycznego, historycznego, 
ekonomicznego i kulturowego. Konstruowanie i ocena strategii budowania i przekształcania społeczności 
wielokulturowych. Uwarunkowania komunikacyjne i procesy informacyjne w społecznościach wielokulturowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K01 
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Przedmioty 
fakultatywne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 



54 

 

 
5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca 
pisemna, praca 
na zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności 
słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_U01, S2_K01 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Straty polskiego 
piśmiennictwa na 
przestrzeni dziejów 

   10     10 2 T 
Inne (praca na 

zajęciach, 
prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problem odzyskiwania utraconych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w różnych okresach historycznych; 
kradzieże rękopisów, druków i archiwaliów; losy całych kolekcji bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych, jak i 
pojedynczych egzemplarzy; działalność osób i instytucji zaangażowanych w prace rewindykacyjne i ochronę dziedzictwa 
piśmienniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U01 

Wkład Polaków w 
kulturę Europy i 
świata 

   10     10 2 T 
Inne (praca na 

zajęciach, 
prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omówienie wybranych postaci z polskiej historii i współczesności, którzy wnieśli znaczny wkład w kulturę Europy i/lub 
świata. Dyskusja nad kontekstem i konsekwencjami zaangażowania Polaków w poszczególne obszary aktywności.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_U04, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 

Piśmiennictwo polskie 
poza krajem 

 10       10 2 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Szczególne skoncentrowanie się na twórczości publicystycznej będzie miało na celu uchwycenie narodzin i rozwoju 
polskiego/polonijnego dziennikarstwa na zachodzie Europy. Zadane zostanie pytanie o przyczyny tego rodzaju twórczości 
pisarskiej poza krajem. 
Ukazana zostanie geneza powstania najważniejszych, opiniotwórczych wychodźczych periodyków i ich zawartość 
treściowa. Na kilku, wybranych przykładach zostanie odtworzone, na podstawie czasopiśmiennictwa, życie codzienne 
emigracji, jej horyzont myślowy, zakres interesującej ją problematyki społeczno-politycznej oraz jej światopogląd. 
Przedstawione zostaną największe postacie, najznamienitsi publicyści z rodzącego się kręgu emigracyjnych dziennikarzy. 
Istotnym elementem nowo odkrywanej i zdobywanej wiedzy będzie omówienie ich wkładu piśmienniczego w publicystykę 
wybranych państw Europy. Wszystkie wyżej zaproponowane zagadnienia sprowadzą się do poważniejszej refleksji nad 
definicją i rolą poloników . Podjęta zostanie dyskusja nad samym pojęciem oraz jego zakresem. Na każdych zajęciach 
studenci otrzymają do przeczytania i analizy wybrany tekst źródłowy- ilustrujący oryginalność różnorodność piśmiennictwa 
polskiego poza krajem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_U01, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02, S2_W03, S2_U01, S2_K1, S2_K02 

Wybrane aspekty 
współczesnej kultury 
a dyskurs medialny 

 10       10 5 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Proponowany przedmiot ukaże zależności istniejące pomiędzy procesem twórczym, dziełem o sposobami jego odbioru. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów studiów bibliologicznych z najnowszymi osiągnięciami kultury współczesnej 
(m.in. książka, prasa, film, teatr, sztuka) oraz sposobami ich odbioru w przestrzeni publicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki dyskursu medialnego. Przedmiot będzie wskazywał możliwości, jakie stwarza biblioteka, 
ośrodek kultury, galeria, dla realizacji różnych zadań i form pracy z czytelnikiem, rozumianej jako czynny udział w kulturze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U02, S2_K01 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie współczesnych instytucji kultury  we wszystkich ich aspektach działania. Korzystanie z fachowych źródeł 
informacji. Nawiązywanie profesjonalnego dialogu z pracownikami i odbiorcami instytucji kultury, korzystanie z 
tradycyjnych i nowoczesnych technologii w pracy, organizowanie pracy własnej oraz pracy w zespole.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_U02, S2_U03, S2_K01, S2_K02 
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Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_U01, S2_U02, S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 910 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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5. Semestr dla specjalności: Edytorstwo 
6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako formacja 
postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i ich 
teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako forma manipulacji i kontroli 
nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy model produkcji i dystrybucji 
informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. Społeczeństwo sieciowe a 
globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. mobilność. Kultura informacji i jej wpływ 
na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch 
państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja 
rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 
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Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. Wykorzystanie 
metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis bibliograficzny 
dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie nauk 
społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia badawcze 
właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się do 
zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i planowania 
badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wstęp do edytorstwa  20       20 3 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura książki. Normy. Cechy bibliograficzne i piśmiennicze książki. Struktura wydawnictwa. Podstawowe pojęcia. Liczenie 
objętości książki. Przygotowanie tekstów. Korekta tekstów. Kształtowanie formy wydawniczej książki. System miar 
typograficznych. Pismo, klasyfikacje pism drukarskich. Zasady składania i założenia typograficzne. Czytelność druku. Ocena 
jakości publikacji książkowych (analiza typograficzna na wybranych przykładach). Rodzaje druku. Materiał ilustracyjny. Teoria 
barw. Rodzaje i właściwości papieru drukowego. Współczesne oprawy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04 

Kultura języka 
polskiego  

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

P Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problemy językowe w odniesieniu do podstawowych reguł komunikacji społecznej. Aktualne tendencje w badaniach nad 
dawnym i współczesnym językiem polskim. Korzystanie z ustaleń współczesnego językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, z 
odwołaniem się do kompetentnych źródeł. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, przestrzeganie wymogów kultury 
językowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W11, K_U02, K_U04, K_U09, K_U10, K_U12, K_K03, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_K02 

Problemy organizacji 
pracy redakcyjnej  

 10       10 2 Inne (sprawdzian 
pisemny) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rola redaktora we współczesnym wydawnictwie książkowym; różnice pomiędzy wymogami tradycyjnej adiustacji a zadaniami 
kierownika projektu wydawniczego; wymagania prawne dotyczące własności intelektualnej oraz obrotu krajowego i 
międzynarodowego licencjami wydawniczymi; kolejne etapy procesu wydawniczego i jego uczestnicy; konkurencja na rynku 
wydawniczym; współczesne tendencje na rynku wydawniczym; inicjatywy branżowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U04, K_U08, K_U10, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_U03, S3_K01, S3_K02 

Elektroniczny skład 
tekstu 

    20    20 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zastosowanie podstawowego oprogramowania w działalności wydawniczej, projektowanie i tworzenie publikacji za pomocą 
specjalistycznych narzędzi, specjalistyczna terminologia fachowa; ocena jakości publikacji pod względem technicznym i 
estetycznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_U03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 
praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      15  15 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i ich 
wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z podstawowymi 
metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, wykorzystywanymi w 
bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wstęp do edytorstwa   20       20 3 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura książki. Normy. Cechy bibliograficzne i piśmiennicze książki. Struktura wydawnictwa. Podstawowe pojęcia. 
Liczenie objętości książki. Przygotowanie tekstów. Korekta tekstów. Kształtowanie formy wydawniczej książki. System 
miar typograficznych. Pismo, klasyfikacje pism drukarskich. Zasady składania i założenia typograficzne. Czytelność 
druku. Ocena jakości publikacji książkowych (analiza typograficzna na wybranych przykładach). Rodzaje druku. Materiał 
ilustracyjny. Teoria barw. Rodzaje i właściwości papieru drukowego. Współczesne oprawy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_K02, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04 

Problemy rynku 
wydawniczego 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna)  

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Globalizacja na światowym rynku książki. Promocja. Targi książki. Praca w dużym wydawnictwie książkowym. Blaski i 
cienie edytorstwa książkowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U01, K_U04, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_K01 

Sztuka książki  10       10 2 Inne 
(prezentacja, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Poruszane są 
następujące zagadnienia: 1. Kształtowanie kanonu estetycznego. Zakres sztuki książki. Sztuka książki a sztuka pisania i 
sztuka drukarska. Relacje między sztuką a techniką; 2. Kierunki i stan badań w zakresie sztuki książki. 3. Budowa książki 
/ Okładka. 4. Format książki, materiał pisarski, układ na stronie, złoty podział, karta tytułowa. 5. Liternictwo. 6. 
Zdobnictwo rękopisów i druków / ilustracje. 7. Estetyka książki w konkretnym okresie historycznym (średniowiecze-XIX 
w.). 8. Piękna książka w Europie i Polsce. 
Część 2: Typografia współczesnej książki. Książka artystyczna ? pojęcie i definiowanie terminu. Twórcy książki 
awangardowej i artystycznej na świecie i w Polsce. Okładka, obwoluta, karty tytułowe jako wyróżniki książki 
współczesnej. Znaczenie ilustracji dla estetyki współczesnej książki. Sztuka książki dla dzieci i młodzieży. 
Charakterystyka współczesnych wydawnictw edytorsko doskonałych. Estetyka książki hipertekstowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_U01, S3_U02, S3_K01, S3_K02 

Opracowanie 
redakcyjne tekstu  

    10    10 1 projekt P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rodzaje tekstów. Opracowanie językowe, interpunkcyjne i stylistyczne tekstu. Zasady opracowania typograficzno-
edytorskiego elementów tekstu. Oznaczenia korektorskie i korekta tekstu. Programy komputerowe wykorzystywane w 
pracach redakcyjnych. Redakcja wybranych rodzajów tekstu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U06, K_U08, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_U02 

Elektroniczny skład 
tekstu 

   20     20 3 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zastosowanie podstawowego oprogramowania w działalności wydawniczej, projektowanie i tworzenie publikacji za 
pomocą specjalistycznych narzędzi, specjalistyczna terminologia fachowa; ocena jakości publikacji pod względem 
technicznym i estetycznym.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_U03 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         3 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

6.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Prasa współczesna  5       5 2 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają za zadanie ukazać rozmaite uwarunkowania, w których funkcjonują współczesne gazety i czasopisma. 
Słuchacze zapoznają się z różnymi interpretacjami terminu "prasa", także z ewolucją (ewolucjami) tego pojęcia. 
Interesują nas formy kontroli mediów, kwestie determinujące ich powodzenie biznesowe, prestiżowe i popularność. 
Uwagę poświęcamy również takim zagadnieniom, jak normatywne doktryny medialne, prasowy PR i marka prasy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U02, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W04, S3_K01, S3_K02 
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Dystrybucja i 
promocja książki 

 5       5 2 Inne (praca 
pisemna, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wyjaśnia się pojęcie dystrybucji. Charakteryzuje modele dystrybucji książek: scentralizowany, funkcjonalny i 
rozproszony. Omówienie możliwych kanałów dystrybucji. Przedstawienie i analiza działalności najważniejszych 
polskich firm prowadzących handel hurtowy. Omawiana jest ewolucja tego sektora od momentu transformacji rynku 
książki w Polsce w 1989 r. aż do obecnej stabilizacji i wyraźnej supremacji kilku silnych podmiotów. Problemy wyboru 
odpowiednich działań promocyjnych. Zagadnienia związane z promocją sprzedaży, Public Relations i Publicity.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U02, K_U04, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W04, S3_U01, S3_K01 

Przygotowanie 
wydawnictw 
cyfrowych 

      20  20 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wymogi edytorskie dotyczące przygotowania różnego typu publikacji cyfrowych; terminologia; działanie 
specjalistycznych programów wydawniczych; kolejne etapy procesu wydawniczego od wstępnej koncepcji publikacji po 
upublicznienie gotowego produktu oraz zarządzanie jego sprzedażą; przepisy i reguły prawne dotyczące publikowania 
elektronicznego; adjustacja tekstu i grafiki w formie elektronicznej; zarządzanie dystrybucją publikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04, K_K05 



76 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Wybrane zagadnienia 
kultury książki 

 10       10 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest pokazanie, jak z czasem, w miarę rozwoju druk, książka zdobywały dla siebie coraz to 
nowe przestrzenie i coraz silniej kształtowały świat człowieka. Przyjrzymy się temu jak znaczny wpływ miały na religię, 
politykę, naukę, komunikację społeczną, czy wreszcie życie codzienne. Zobaczymy książkę w rękach duchownego i 
wiernych, władcy i poddanych, wreszcie pana domu i jego małżonki (tak, to nie seksizm, to rzeczywistość historyczna, 
którą wyraźnie widać na stronach druków). 
Postawimy sobie pytanie o to, czy kultura (w jak najszerszym rozumieniu tego terminu) była kształtowana przez 
zjawisko druku, czy jego upowszechnianie zmieniło świat, w którym żyli nasi przodkowie i czy można w ogóle mówić o 
kulturze bez książki. Zastanowimy się również nad odwrotną stroną relacji: jak zmiany w obyczajowości, religii, polityce 
wpływały na druk, na książkę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U02, K_U04, K_U10, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

6.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina wiodąca 
dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd literatury 
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przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie wypowiedzi, 
zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które dotyczą 
zmian zachodzących w bibliologii i informatologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają się 
przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i etyką 
informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne problemy 
związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej omawiane 
będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa wolności słowa, 
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czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji dyskutowane będą 
następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług 
informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przygotowanie 
wydawnictw 
cyfrowych  

      20  20 4 EU 
Proj 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wymogi edytorskie dotyczące przygotowania różnego typu publikacji cyfrowych; terminologia; działanie specjalistycznych 
programów wydawniczych; kolejne etapy procesu wydawniczego od wstępnej koncepcji publikacji po upublicznienie 
gotowego produktu oraz zarządzanie jego sprzedażą; przepisy i reguły prawne dotyczące publikowania elektronicznego; 
adjustacja tekstu i grafiki w formie elektronicznej; zarządzanie dystrybucją publikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U02, K_U09, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Zagadnienia 
antykwaryczno-
księgarskie 

 5       5 2 Inne 
(sprawdzian 

pisemny) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie i wyjaśnienie specyfiki i struktury organizacyjnej handlu książką antykwaryczną. W trakcie 
zajęć studenci poznają historię księgarstwa antykwarycznego w Polsce i na świecie, organizację współczesnych podmiotów 
działających w branży, uwarunkowania prawne i gospodarcze, przepisy i zasady działalności gospodarczej związane z 
księgarstwem antykwarycznym i aukcjami, metody i zasady wyceny wydawnictw oraz przepisy i zasady obrotu 
międzynarodowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W_W05, W_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U01, S3_K01, S3_K02 

Nowoczesne 
technologie 
wydawnicze 

    10    10 4 Inne 
(prezentacja) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Mechanizmy funkcjonowania współczesnych instytucji książki w związku z dokonującą się rewolucją informatyczną, 
specjalistyczna terminologia z zakresu rynku książki ; wymogi prawa odnoszące się do książki tradycyjnej oraz jej form 
elektronicznych. Posługiwanie się tradycyjnymi i nowymi technologiami wydawniczymi. Łączenie innowacyjności z 
poszanowaniem tradycyjnych wymogów kultury książki i piśmiennictwa. Ewolucja modeli wydawniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W08, K_U02, K_U06, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W03, S3_U02 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakty

ki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

P Nauki o 
komunikacji 
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z instytucji 
przyjmującej, 

sprawozdanie) 

społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcjonowanie współczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego we wszystkich jego aspektach, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachodzących przemian technologicznych i ewolucji form organizacyjnych i modeli zarządzania; specyfika 
różnych segmentów rynku i działających w nich podmiotów. Używanie terminologii specjalistycznej i korzystanie z 
fachowych źródeł informacji. Nawiązywanie profesjonalnego dialogu z uczestnikami rynku książki i pracownikami różnych 
działających na nim instytucji; korzystanie z tradycyjnych i nowoczesnych technologii wydawniczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez 
Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_U02, S3_U03, S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 870 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
 

7. Semestr dla specjalności: Informacja i komunikacja w instytucjach kultury  
 
7.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
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Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Instytucje 
współczesnej kultury 

 15       15 4 Inne (portfolio, 
response- 

paper) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Współczesne instytucje kultury, ich rodzaje, typologie, osiągnięcia  oraz  ich uplasowanie w szeroko rozumianych  
dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych; zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w ramach 
działalności określonych instytucji kultury oraz prowadzonych przez nie  usług informacyjnych; zasady organizacyjne, 
spektrum działalności, rola instytucji kultury związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego ze 
szczególnym uwzględnieniem piśmienniczego. Analiza wizji, misji i innych dokumentów źródłowych właściwych  
wybranym instytucjom kultury. Krytyczna analiza i ewaluacja działania instytucji kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_K01, S4_K02 
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Aspekty współczesnej 
kultury 

 10       10 2 Inne (studium 
przypadku, 
metaplan) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zmienne historycznie  trendy polityki informacyjnej i dyplomacji kulturowej wybranych państw/ regionów świata, Europy, 
które wychodzą naprzeciw  współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, ale też stoją na straży własnego dobrostanu 
społeczno-narodowego; instytucjonalne  źródła informacji i wiedzy kształtujące politykę kulturalna poszczególnych 
państw, ich instytucjonalno-organizacyjny  wymiar; zaawansowane metody analizy działalności wybranych agend 
narodowych na rzecz  promocji narodowej kultury i wybranych instytucji kultury oraz wybranych tradycji politycznych  w 
celu kształtowania narodowego/lokalnego wizerunku społeczeństwa i jego kultury. Krytyczna analiza i interpretacja  
krajowych/narodowych, regionalnych  usług informacyjnych oferowanych przez agendy rządowe, z uwzględnieniem 
specyfiki potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U03, K_U06, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_K01, S4_K02 

Repozytoria cyfrowe     10    10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Terminologia dotycząca repozytoriów cyfrowych. Zasady funkcjonowania zasobów w wolnym dostępnie; ochrona 
własności intelektualnej w wolnym dostępie. Tworzenie i prowadzenie repozytorium instytucjonalnego i dziedzinowego. 
Udostępnianie publikacji w repozytoriach cyfrowych. Finansowanie repozytoriów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów 

S4_W03, S4_U04, S4_K01, S4_K02 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

7.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

 15       15 3 Inne (studium 
przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i 
ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z 
podstawowymi metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, 
wykorzystywanymi w bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
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przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Psychologia 
zachowań 
społecznych 

 15       15 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie zachowań społecznych i ich uwarunkowań psychologicznych. Zachowania społeczne uczestników życia 
kulturalnego. Skuteczna komunikacja z odbiorcami kultury i użytkownikami informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W13, K_U06, K_U07, K_U14, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_K03 

Animacja kultury      10   10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne animacji w instytucjach kultury. Biblioteka jako placówka animacji kultury. Metody i formy pracy z 
użytkownikiem bibliotecznym. Projektowanie i ocena działań animacyjnych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_K03 

Zarządzanie 
projektem 

      10  10 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady, reguły, misja i cele instytucji kultury, w tym szczególnie bibliotek. Założenia, techniki, narzędzia, zalety 
popularnych metodyk zarządzania projektami, mające zastosowanie w bibliotekach i instytucjach kultury. 
Przygotowywanie działań projektowych. Praca zespołowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_U01, S4_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

7.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 
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Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody pracy z 
użytkownikiem 

   10     10 2 Inne (praca na 
zajęciach,  

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badanie społeczności odbiorców usług kulturalnych i informacyjnych. Rozpoznawanie potrzeb użytkowników. Dobór 
metod i form pracy odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb. Popularyzowanie zasobów i usług bibliotek i innych 
instytucji kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U06, K_U07, K_U10, K_K04, K_K05, K_K06  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K03 
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Funkcjonowanie 
instytucji kultury w 
przestrzeni cyfrowej 

      10  10 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i uwarunkowania działania instytucji kultury w środowisku cyfrowym. Terminologia i metodologia badań 
cyfrowych produktów i usług informacyjnych instytucji kultury. Narzędzia analizy. Projektowanie usług informacyjnych i 
komunikacji z użytkownikiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U05, K_U07, K_U10, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01, S4_K02 

Zachowania 
informacyjne w 
kulturze 

      10  10 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawy teoretyczne badania zachowań informacyjnych w obszarze kultury. Kontekst psychologiczny i 
socjologiczny. Typologia użytkowników kultury. Metodologia badań instytucji, usług i użytkowników informacji 
kulturalnej. Potrzeby informacyjne i kompetencje informacyjne w kulturze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U03 

Prawo dziedzictwa 
kulturowego 

 5       5 2 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacje) 

B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe pojęcia i zasady prawne dotyczące funkcjonowania instytucji związanych z ochroną i udostępnianiem 
dziedzictwa kultury. W szczególności prawo chroniące zabytki piśmiennicze w bibliotekach i innych kolekcjach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_K02 

Digitalizacja 
dziedzictwa 
kulturowego 

    10    10 2 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Standardy i terminologia specjalistyczna właściwa dla dobrych praktyk digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Strategie 
digitalizacji piśmiennictwa i innych dóbr kultury. Ochrona własności intelektualnej w procesach digitalizacji. Dobre 
praktyki w digitalizacji obiektów kultury. Udostępnianie cyfrowych zasobów kultury.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_U02, S4_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + zajęcia ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
 

7.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej 
omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa 
wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji 
dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z 
użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Kultura języka 
polskiego 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Problemy językowe w odniesieniu do podstawowych reguł komunikacji społecznej. Aktualne tendencje w badaniach 
nad dawnym i współczesnym językiem polskim. Korzystanie z ustaleń współczesnego językoznawstwa i dyscyplin 
pokrewnych, z odwołaniem się do kompetentnych źródeł. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, przestrzeganie 
wymogów kultury językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W11, K_U04, K_U06, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_U04, S4_K01 

Ocena efektywności 
pracy w instytucjach 
kultury 

      10  10 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cele i metody oceny i samooceny, definiowanie pojęć jakości i efektywności 
na potrzeby pracy bibliotek i centrów informacji, podstawowe zasady mierzenia jakości pracy biblioteki, zasady doboru 
kryteriów, wskaźniki ocen, modele i narzędzia pomiarów efektywności pracy, procedury analizy danych, procesowe 
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_U01, S4_K01 

Kształtowanie 
wizerunku instytucji 
kultury 

 10       10 3 EU 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Promocja, komunikacja, upowszechnianie i kształtowanie wizerunku instytucji kultury. Narzędzia służące promowaniu 
instytucji kultury (media relations, corporate identity, wydawnictwa własne, PR, PR internetowy). Diagnoza, planowanie, 
wdrażanie i ewaluacja działań wizerunkowych w instytucjach kultury. Prezentacje, dyskusje i ocena działań 
wizerunkowych wybranych instytucji kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K01, S4_K02 
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Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady działania instytucji kultury: zakres działalności - ogólny i w poszczególnych rodzajach instytucji kultury, podział 
funkcjonalny organizacji, realizowane procesy, kompetencje niezbędne do wykonywania poszczególnych zadań, 
miejsce danej instytucji wśród innych podmiotów o podobnym zakresie działania. Analiza oferty instytucji kultury 
względem potrzeb użytkowników, zwłaszcza środowiska lokalnego. Komunikacja z użytkownikami i odbiorcami kultury. 
Kształtowanie zawodowych postaw etycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K01, S4_K02, S4_K03 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli 
oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_U01, S4_K02 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
 

8. Semestr dla specjalności: Organizacja i zarządzanie bibliotekami  
 

8.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
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Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie i 
organizacja pracy (1) 

      10  10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Blok 1. Zarządzanie: podstawowe pojęcia, współczesne nurty zarządzania. Blok 2. Planowanie: proces decyzyjny, 
proces planowania, wizja, misja a cele. Blok 3. Organizowanie: biblioteka jako organizacja, modele struktury 
organizacyjnej, personel biblioteczny. Blok 4. Kierowanie: przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie 
pracowników.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_U01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U01, S5_U03, S5_U10, S5_K02, S5_K03 

Repozytoria cyfrowe     10    10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Terminologia dotycząca repozytoriów cyfrowych. Zasady funkcjonowania zasobów w wolnym dostępnie; ochrona 
własności intelektualnej w wolnym dostępie. Tworzenie i prowadzenie repozytorium instytucjonalnego i dziedzinowego. 
Udostępnianie publikacji w repozytoriach cyfrowych. Finansowanie repozytoriów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U02, S5_K03 

Technologie cyfrowe 
w dokumentacji i 
zarządzaniu zbiorami 

    15    15 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W toku zajęć prześledzona zostanie ewolucja standardów dokumentacji i cyfryzacji w instytucjach kultury i analiza 
coraz większych możliwości dokumentacji cyfrowej obiektów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Ponadto 
analiza stale rozszerzających się wymagań w zakresie oprogramowania oraz podniesienia kwalifikacji opisu. Studenci 
poznają dostępne programy do digitalizacji i dokumentacji zbiorów wykorzystywane w bibliotekach, muzeach i 
archiwach.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_U01 
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Przedmioty 
fakultatywne* 

         7 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności  

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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8.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      15  15 3 Proj 
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości 
usług bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych 
technologii i ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z 
podstawowymi metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, 
wykorzystywanymi w bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, 
kwestie motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie i 
organizacja pracy (2) 

     10   10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Komunikacja: komunikacja wewnętrzna w zespole bibliotecznych, komunikacja z organizacjami i instytucjami 
nadrzędnymi, komunikacja zewnętrzna. 2. Rozwiązywanie konfliktów: pozytywna i negatywna funkcja konfliktu, 
strategie zarządzania konfliktem, podstawowe sposoby mediacji. 3. Zarządzanie kryzysami: role i umiejętności 
menadżerskie, PR w sytuacji kryzysowej. 4. Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie czasem zespołu bibliotecznego: 
założenia teoretyczne i praktyczne zasady, wybrane techniki: Pomodoro, GTD, Alpen, narzędzia tradycyjne i 
elektroniczne. 5. Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej: aspekty społeczny i psychologiczny, aspekt prawny, 
współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_U01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U01, S5_U03, S5_U10, S5_K02, S5_K03 

Psychologia pracy  10       10 4 EP 
Inne 

(prezentacja) 

B Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia obejmują następujące problemy: Konflikt-pojęcie ,typy i jego fazy, sposoby rozwiązywania. Rozwiązywanie 
problemów-rodzaje sytuacji problemowych, fazy i charakterystyka procesu rozwiązywania problemów. Podejmowanie 
decyzji. Procesy motywacyjne - podstawowe pojęcia, różnica pomiędzy motywacją braku o motywacją wzrostu. 
Motywacja a wybór kierunku działania. Wartość celów; prawdopodobieństwo sukcesu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W13, K_U07, K_U14, K_U09 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W04, S5_U03, S5_K03 

Pozyskiwanie 
środków finansowych 

      10  10 4 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Możliwe źródła finansowania działalności bibliotek i instytucji pokrewnych, takie jak: budżet partycypacyjny, środki 
samorządowe, dotacje ministerialne, środki europejskie, dotacje organizacji pozarządowych. Omówiona zostanie 
również kwestia pozyskiwania sponsorów prywatnych oraz crowdsourcingu. Umiejętności techniczne i merytoryczne 
przygotowywania wniosków o finansowanie. 



112 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U03, S5_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         6 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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8.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Trening umiejętności 
interpersonalnych 

     10   10 2 Inne (praca na 
zajęciach) 

P Psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Psychologia jako nauka obejmuje naukowe podejście do badań nad natura ludzka; metody badawcze stosowane w 
psychologii ogólnej; krótka charakterystyka kierunków psychologii ;wybrane działy psychologii ogólnej. W jaki sposób 
poznajemy samych siebie – rozumienie siebie. Ogólna wiedza o spostrzeganiu, pamięci i motywacji; wpływ sytuacji 
społecznych na procesy spostrzegania i pamięci; wpływ procesów motywacyjnych na osiągnięcia w wykonywaniu 
różnych czynności działań; zbiorowość ludzka jako sytuacja społeczna specyficznie oddziaływująca na człowieka; 
badania psychologiczne jako specyficzna sytuacja społeczna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U06, K_U10, K_U14 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U03, S5_K03 

Wybrane problemy 
animacji kultury 

     10   10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teoretyczne podstawy animacji kultury; metody i formy pracy z odbiorcami kultury i użytkownikami bibliotek; 
projektowanie działań animacyjnych: badanie grupy docelowych odbiorców, tworzenie scenariusza, dobór metod i 
narzędzi pracy, formy i narzędzia oceny skuteczności. Współpraca z otoczeniem społecznym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_U06, K_K05 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U01, S5_U03, S5_U04, S5_K01 

Język i kultura w 
zarządzaniu 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja) 

B Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kultura języka w życiu publicznym. Konwencja a zasady zachowania publicznego w tekstach tradycyjnych i 
elektronicznych (w Internecie). Asertywność, czyli co? Próba definicji i opis przykładów. Współczesna wiedza o języku 
jako humanistycznym ogniwie wszystkich nauk. Kultura języka. Norma językowa jako pojęcie z zakresu 
językoznawstwa normatywnego. Prawidła konwencji i zasad zachowania w tekstach oficjalnych i elektronicznych. 
Przybliżenie zasad poprawności językowej. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji poprzez sprawne 
korzystanie ze źródeł bezpośredniej informacji. Korzystanie ze słowników tradycyjnych i internetowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W12, K_U04, K_U13, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_U02, S5_U04, S5_K01 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia, w obszarze nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z 
puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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8.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery publicznej 
omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym szczególnie prawa 
wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i pracownika informacji 
dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność intelektualna, relacje z 
użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_U01, S5_K01 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Kształtowanie 
wizerunku instytucji 
kultury 

 10       10 4 EU 
Inne (praca na 

zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Promocja, komunikacja, upowszechnianie i kształtowanie wizerunku instytucji kultury. Narzędzia służące promowaniu 
instytucji kultury (media relations, corporate identity, wydawnictwa własne, PR, PR internetowy). Diagnoza, planowanie, 
wdrażanie i ewaluacja działań wizerunkowych w instytucjach kultury. Prezentacje, dyskusje i ocena działań 
wizerunkowych wybranych instytucji kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_U02, S5_K01 

Media 
społecznościowe w 
działalności bibliotek 
publicznych 

      10  10 3 Proj 
Inne (praca na 

zajęciach) 
 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady działania mediów społecznościowych. Ich implementacja w praktyce bibliotecznej. Komunikacja sieciowa z 
użytkownikami. Zróżnicowanie działań komunikacyjnych ze względu na typ biblioteki i grupę odbiorców. Krytyczna 
analiza i interpretacja komunikacji bibliotek w mediach społecznościowych w kontekście potrzeb i uwarunkowań 
obsługiwanego środowiska. Projektowanie i implementacja właściwych działań komunikacyjnych z zastosowaniem 
serwisów społecznościowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 

S5_W04, S5_U01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

Ocena efektywności 
w pracy instytucji 
kultury 

      10  10 4 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cele i metody oceny i samooceny; definiowanie pojęć jakości i efektywności na potrzeby pracy bibliotek i centrów 
informacji; podstawowe zasady mierzenia jakości pracy biblioteki; zasady doboru kryteriów, wskaźniki ocen; modele i 
narzędzia pomiarów efektywności pracy; procedury analizy danych;  procesowe diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U04  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W03, S5_W04, S5_K01, S5_K03 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i zakres działania bibliotek: podział funkcjonalny organizacji, realizowane procesy, kompetencje niezbędne do 
wykonywania poszczególnych zadań, miejsce danej instytucji wśród innych podmiotów o podobnym zakresie działania. 
Analiza oferty bibliotecznej względem potrzeb użytkowników, zwłaszcza środowiska lokalnego, z zastosowaniem 
odpowiednich metod i narzędzi badawczych. Komunikacja z odbiorcami instytucjonalnymi, grupowymi i indywidualnymi. 
Uczenie się w rzeczywistych warunkach pracy i planowanie własnego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Praca w 
zespole. Identyfikowanie dylematów specyficznych dla pracy w bibliotece.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_K01, S5_K03 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W04, S5_U02, S5_U04, S5_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + przedmioty fakultatywne  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9. Semestr dla specjalności: Zarządzanie informacją i wiedzą  

 
9.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 
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Społeczeństwo 
informacji i wiedzy 

 10       10 1 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne jako 
formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, 
Manuel Castells i ich teorie. Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury. Zarządzanie jako 
forma manipulacji i kontroli nad informacją. Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji. Przemysłowy 
model produkcji i dystrybucji informacji. Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości. 
Społeczeństwo sieciowe a globalizacja. Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego. 
mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię. Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego. Nomadyzm 
kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch państwa narodowego. Internet w walce o wolność informacji. Patologie 
społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i 
inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Terminologia 
specjalistyczna 

 10       10 2 Inne  
(praca 

pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej z obszaru bibliologii i informatologii; podstawowa anglojęzyczna 
terminologia naukowa bibliologii i informatologii. Korzystanie ze źródeł terminologicznych. Wyszukiwanie informacji w 
tekstach źródłowych. Ocena tekstów źródłowych pod kątem relewancji tematycznej i poprawności terminologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Metadane 
dokumentów 

   10 10    20 4 T 
Inne (praca na 

zajęciach) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów. Pojęcie metadanych. 
Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów. Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego. ISBD i MARC. Opis 
bibliograficzny dokumentów. 
Klasyfikowanie i umieszczanie symboli klasyfikacyjnych w metadanych dokumentów. Analiza opisów bibliograficznych i 
katalogowych zaopatrzonych w symbole klasyfikacyjne z różnych baz polskich i zagranicznych – rodzaj zastosowanego 
symbolu, jego szczegółowość i trafność. 
Charakterystyka wykorzystania zbiorów słownictwa kontrolowanego do opisu treści dokumentów. Dobór i zastosowanie 
tradycyjnych i sieciowych systemów organizacji wiedzy w reprezentacji treściowej. Zmiany w pragmatyce opracowania 
przedmiotowego oraz w budowie języków haseł przedmiotowych. Pragmatyka indeksowania rzeczowego dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_K01, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Metodologia badań 
(1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe założenia przyjmowane w nauce, cele warunkujące uprawianie 
nauk społecznych. Różnorodne definicje metodologii, jej rola oraz reguły stosowania. Metody, techniki i narzędzia 
badawcze właściwe dla bibliologii i informatologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych z 
obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.  
Podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania 
przypisów, bibliografii załącznikowej etc. Metody sporządzania kwerend, doboru narzędzi do potrzeb badawczych, 
skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, przygotowywania się 
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do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie motywacji i 
planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Organizacja wiedzy  20       20 5 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Systemy organizacji wiedzy (SOW) - funkcje i typologia. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: struktura 
podstawowa. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: plan notacyjny. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: 
leksyka i organizacja pola semantycznego. Języki klasyfikacyjne i klasyfikacyjne SOW: składnia. Elementy teorii 
klasyfikacji. Modele współczesnych klasyfikacji: klasyfikacje wyliczające i fasetowe. Strukturalne i funkcjonalne typy 
języków klasyfikacyjnych. Klasyfikacja nauk a klasyfikacja piśmiennictwa. Ewolucja klasyfikacji piśmiennictwa. 
Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne: KDD, KBK, UKD. Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i 
bibliograficzne: KD. Najważniejsze klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne: KB1 i KB2. Klasyfikacje tematologiczne: 
BSO, PKT. Nowe trendy w teorii i praktyce klasyfikacyjnych SOW.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_K02 
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Zarządzanie 
informacją i wiedzą w 
społeczeństwie 

 15       15 4 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teoria i metodologia badań dotyczących zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie, jako pola badawczego 
bibliologii i informatologii; zaawansowane metody analizy i interpretacji zasad, procesów i obiektów składających się na 
zarządzanie informacją i wiedzą w ujęciu nauk o komunikacji społecznej i mediach; zasady działania bibliotek i innych 
instytucji realizujących usługi informacyjne. Analiza i interpretacja praktyk (instytucji, procesów, zasad, obiektów) 
składających się na zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W04, S6_K02, S6_K01 

Infobrokering i 
wywiad rynkowy 

    20    20 4 T P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metodologia badań usług informacyjnych. Terminologia właściwa dla infobokeringu. Zasady zarządzania własnością 
intelektualną w usługach informacyjnych. Infobrokering jako forma przedsiębiorczości indywidualnej. Źródła informacji w 
infobrokeringu. Komunikacja z klientami. Prowadzenie wywiadu rynkowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_K01 
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Zarządzanie 
informacją w nauce 

      10  10 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Komunikacja naukowa. Instytucje naukowe. Źródła informacji i procesy informacyjne w nauce. Twórcy i użytkownicy 
informacji. Ochrona własności intelektualnej w pracy badawczej i komunikacji naukowej. Komunikacja naukowa w 
perspektywie informatologicznej.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_U01, S6_U02, S6_K01, S6_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, konstruowanie 
wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Zarządzanie i 
marketing w BIN 

      15  15 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawowe terminy z zarządzania i marketingu z uwzględnieniem obszaru bibliotecznego. Biblioteki wśród instytucji 
kultury i organizacji non profit, zawód bibliotekarza i stereotypy z nim związane, specyfika zarządzania biblioteką, 
strategie zarządzania biblioteką, style kierowania, motywowanie pracowników, sieci biblioteczne, badanie jakości usług 
bibliotecznych; komponenty marketingu, public relations i promocji w bibliotece. Aspekty rozwoju nowych technologii i 
ich wpływu na biblioteki (np. biblioteki cyfrowe, Library 2.0). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Problematyka prawna 
w dział. informacyjnej 
i bibliotecznej 

 10       10 3 T B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zmiany przystosowania prawa autorskiego w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych (traktaty międzynarodowe 
TRIPS, WIPO, dyrektywy EU (dyrektywa internetowa); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997; 
dozwolony użytek; public lending right; prawo i Open Access; prawo do prywatności; prawo do informacji i wolności 
słowa; wpływ środowiska bibliotecznego na ustawodawstwo jego dotyczące: zasady lobbyingu i konsultacji 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_U02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Metodologia badań 
(2) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach, 

prezentacja)  
 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

W czasie zajęć, poza zapoznaniem się z poszczególnymi etapami procesu badawczego, podstawowymi założeniami 
przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych przedstawione zostaną różnorodne 
definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Poza prezentacją metod, technik i narzędzi związanych z bibliotekoznawstwem studenci zapoznają się z 
podstawowymi metodami i technikami badawczymi pokrewnych nauk humanistycznych oraz ekonomicznych, 
wykorzystywanymi w bibliologii. 
W ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac licencjackich/magisterskich ze 
szczególnym uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej etc. 
Ponadto rozważane będą m.in. metod ysporządzania róznego rodzaju kwerend, doboru narzędzi do potrzeb 
badawczych, skutecznego uczenia, właściwego sporządzania notatek z wykładów, sposoby utrwalania wiedzy, 
przygotowywania się do zajęć, egzaminów, zasady pracy grupowej w perspektywie różnych zadań naukowych, kwestie 
motywacji i planowania badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Wprowadzenie do 
architektury informacji 

    15    15 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Definicje i koncepcje architektury informacji. 2. Historia architektury informacji. 3. Metodyka architektury informacji. 4. 
Epistemologie architektury informacji i projektowania zorientowanego na użytkownika. 5. Wprowadzenie do 
problematyki interakcji człowiek-komputer. 6. Wprowadzenie do modelowania konceptualnego. 7. Projektowanie 
zorientowane na użytkownika (user experience). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_U02, S6_K01 

Sieciowe systemy 
organizacji wiedzy 

    10    10 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie podstawowe dla konstruowania sieciowych systemów organizacji wiedzy (SOW). Terminologia specjalistyczna. 
Metody i techniki analizy sieciowych SOW. Analiza potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników SOW.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U02, S6_K01 

Polityka informacyjna       10  10 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej studentom, wskazanie głównych założeń, dobrych 
i złych praktyk w tym obszarze. Na wszystkie zajęcia studenci będą proszeni o przeczytanie materiałów (fragmentów 
książek, dokumentów źródłowych itp.), które następnie będą wspólnie omawiane na zajęciach. Projekt pierwszy będzie 
dotyczył przygotowania analizy polityki informacyjnej partii politycznej. W jego trakcie studenci zbierają materiały – 
ulotki, gazetki, publikacje; analizują strony internetowe oraz materiały promocyjne, odwiedzają biura partii. W ramach 
tego projektu studenci samodzielnie dobierają się w grupy i samodzielnie określają zasady wspólnej pracy. Projekt 
drugi ma na celu przygotowania założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też wzorowanego 
na już istniejącym. W ramach tego zadania studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozyskanymi w 
trakcie semestru. Grupa projektowa organizowana jest w następujący sposób: prowadzący wskazuje liderów grup, 



133 

 

którzy następnie metodą losowania dobierają sobie współpracowników. Liderzy odpowiedzialni są za powodzenie 
projektu i organizację pracy grupy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W04, S6_U02, S6_U03, S6_K01 

Użytkownicy i 
użytkowanie 
informacji 

 10       10 4 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Teorie i modele badania zachowań informacyjnych. Metody i narzędzia badania zachowań informacyjnych. Zachowania 
informacyjne w różnych obszarach życia. Kategoryzacja użytkowników informacji. Kompetencje informacyjne. Potrzeby 
informacyjne i metody ich badania.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U04, K_U10 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_U04, S6_K02 

Zarządzanie 
informacją w biznesie 

      10  10 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika sektora biznesowego w ujęciu informatologicznym. Źródła informacji w biznesie. Procesy informacyjne. 
Typologia użytkowników. Projektowanie usług i procesów informacyjnych. Zarządzanie zasobami własności 
intelektualnej w sektorze ekonomicznym.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_U02, S6_K01, S6_K02 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin  

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Kierunki badawcze w 
BIN (1) 

 10       10 3 Inne (praca na 
zajęciach) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
kierunków badawczych w tym zakresie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Informacja publiczna  20       20 3 EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata z punktu 
widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Przedmiot fakultatywny 
w języku angielskim* 

 10       10 4 Inne (praca na 
zajęciach, praca 

pisemna) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatorium anglojęzyczne w zakresie bibliologii i informatologii, którego celem jest uzyskanie efektów 
kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Publikowanie 
internetowych baz 
danych 

    10    10 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Internetowe bazy danych – interdyscyplinarne podstawy teoretyczne. Typologia baz. Dostępność i narzędzia 
wyszukiwawcze. Zasady i procedury tworzenia, administrowania i udostępniania internetowych baz danych. Kontekst 
instytucjonalny i społeczny.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W04, S6_K01 

Obiekty i kolekcje 
cyfrowe 

    20    20 4 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady i procedury tworzenia kolekcji cyfrowych. Dobór obiektów i metadanych. Analiza korzystania z kolekcji i 
poszczególnych obiektów. Ochrona własności intelektualnej w kolekcjach cyfrowych. Obiekty i kolekcje cyfrowe w 
bibliotekach i innych typach instytucji. Badania użytkowania kolekcji cyfrowych. Kompetencje twórców i 
administratorów. Kontekst techniczny, ekonomiczny i społeczny prowadzenia i udostępniania kolekcji cyfrowych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U03, K_U04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_W04, S6_K01 

Redagowanie 
serwisów WWW 

    10    10 3 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami redagowania treści w serwisach internetowych. Omawiana 
jest typologia serwisów WWW, prezentowana są główne internetowe gatunki dziennikarskie (przede wszystkim 
informacyjne) w serwisach WWW, a także zasady redagowania innych treści w serwisach internetowych (przede 
wszystkim instytucji publicznych). Ponadto studenci poznają zasady redagowania tekstów użytkowych w j. polskim i j. 
angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_U03, S6_K01 

Zarządzanie 
informacją 
indywidualną 

    10    10 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Indywidualizacja potrzeb i zachowań informacyjnych. Tworzenie i organizowanie źródeł i zasobów informacji 
indywidualnej. Style i strategie informacyjno-wyszukiwawcze. Narzędzia i techniki ułatwiające zarządzanie informacją 
indywidualną. Ochrona własności intelektualnej. Profilowanie narzędzi, usług i procesów informacyjnych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U07, K_U09, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_U01, S6_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + przedmioty fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie 
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9.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie* 

  20      20 4 Inne (praca na 
zajęciach, 

praca pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: bibliologia i informatologia jako subdyscyplina 
wiodąca dla badań prowadzonych przez studentów; terminologia, sformułowanie podstaw teoretycznych, przegląd 
literatury przedmiotu, metodologia i narzędzia badawcze, analiza i opracowanie danych, wnioskowanie, 
konstruowanie wypowiedzi, zasady tworzenia i redagowania tekstów naukowych, konstrukcja aparatu pomocniczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Kierunki badawcze  w 
BIN (2) 

 15       15 4 Inne (praca 
pisemna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Oprócz literatury, którą dziś można już śmiało zaliczyć do klasyki polskiej bibliologii i informatologii (głównie autorstwa 
Krzysztofa Migonia i Marii Dembowskiej) polecane są opracowania oraz artykuły z prasy naukowej i fachowej, które 
dotyczą zmian zachodzących w bibliologii i informaologii, dostrzegają nowe zagadnienia, które mogą stać się lub stają 
się przedmiotem badań bibliologii i informatologi. Szczegółowy wykaz lektur będzie podawany w trakcie zajęć. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W09, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Etyka w działalności 
BIN 

 10       10 2 Inne (praca 
pisemna - 
studium 

przypadku) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych pojęć i koncepcji oraz kierunków badań związanych z etyką ogólną i 
etyką informacyjną. Dyskutowane będą zagadnienia społecznych oddziaływań technologii informacyjnych, etyczne 
problemy związane z wykorzystaniem Internetu oraz kwestie dostępu i kontroli. W odniesieniu do etyki sfery 
publicznej omawiane będą m.in. zagadnienia relacji pomiędzy państwem i jednostką, prawa człowieka - w tym 
szczególnie prawa wolności słowa, czy prawo do prywatności i anonimowości. W ramach etyki bibliotekarza i 
pracownika informacji dyskutowane będą następujące zagadnienia : dostęp do informacji, cenzura, własność 
intelektualna, relacje z użytkownikami bibliotek i usług informacyjnych oraz kodeks etyczny bibliotekarza i pracownika 
informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_U03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Audyt informacji       10  10 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Audyt informacji – charakterystyka i przebieg działań. Zasady i procedury. Metody, narzędzia i techniki realizacji. 
Analiza wyników i wnioski. Raport i rekomendacje. Audyt informacyjny w różnych typach organizacji i instytucji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_K01, K_K04, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_U01, S6_U02, S6_K01 
 

Ekonomia informacji  10       10 3 Inne (praca 
semestralna) 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do ekonomicznych koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i informacji 
obejmuje przedstawienie głównych kierunków w definiowaniu tych koncepcji oraz omówienie roli technologii 
informacyjnych. Omawiane są również zjawiska takie jak: nowa gospodarka: informacjonizm, globalizacja, czy 
usieciowienie. 
Wprowadzenie do ekonomicznych koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i informacji 
obejmuje przedstawienie głównych kierunków w definiowaniu tych koncepcji oraz omówienie roli technologii 
informacyjnych. Omawiane są również zjawiska takie jak: nowa gospodarka: informacjonizm, globalizacja, czy 
usieciowienie. 
W ramach bloku zagadnień związanych z ekonomią sieci omawiane są następujące zagadnienia: ekonomia internetu, 
przedsiębiorstwo sieciowe,marketing internetowy. 
Tematyka własności intelektualnej obejmuje: własność intelektualna we współczesnej gospodarce, prawa własności 
intelektualnej a Internet, prawa własności intelektualnej a wolna kultura. 
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Ostatni blok tematyczny jest poświęcony ekonomicznym aspektom działalności informacyjnej i bibliotecznej. 
Przykładowe zagadnienia to utowarowienie informacji a kwestia dostępu do wiedzy, wpływ praw autorskich na dostęp, 
zakres dozwolonego użytku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U01, K_U03, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W03, S6_K01, S6_K02 

Praktyki 
specjalizacyjne* 

       60 
(prakt
yki) 

60 5 Inne 
(dzienniczek 

praktyk, 
zaświadczenie 

z instytucji 
przyjmującej) 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w pracy badawczej i usługach informacyjnych oraz formy 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości; zasady projektowania i realizacji usług informacyjnych, zwłaszcza w 
bibliotekach i instytucjach je oferujących; analiza i interpretacja instytucji, obiektów i usług informacyjnych w 
kontekście obsługi potrzeb informacyjnych konkretnego środowiska. Procesy zarządzania informacją specyficzne dla 
danego rodzaju instytucji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W08, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_U01, S6_U02, S6_K01 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie
* 

         4 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające 
główne treści kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_U01, S6_K01 

Przedmioty 
fakultatywne* 

         2 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne 
treści kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu 
ogólnouniwersyteckiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Przedmioty 
fakultatywne 
humanistyczne* 

         5 Zaliczenie na 
ocenę/ egzamin 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne humanistyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 
uzupełniające główne treści kształcenia z obszaru nauk humanistycznych. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli 
oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W04, S6_U01, S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + przedmioty fakultatywne 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 + przedmioty 
fakultatywne i zajęcia ogólnouniwersyteckie  
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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10. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 69% 

Psychologia 
2% 

Nauki humanistyczne 
Historia 1% 

Językoznawstwo 2% 

ŁĄCZNIE  74% 

 
11. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0322 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (w tabelach powyżej oznaczone *) 49 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

113 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne – oznaczone w tabeli – (H) 

13 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

Nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

66 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 60 h, 5 ECTS 

Zakres praktyk zależy od specjalności. Podstawowym celem praktyki specjalizacyjnej jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych 
w trakcie studiów w praktyce działalności realizowanej w instytucjach odpowiadających profilem studiowanej specjalności: będą to 
odpowiednio instytucje informacyjne, instytucje z rynku wydawniczego, instytucje kultury różnego typu, w tym biblioteki. Student ma za 
zadanie zapoznać się zarówno z procesami gromadzenia, opracowania, analizowania, wykorzystania, upowszechniania informacji i/lub 
obiektów kultury, jak też z obsługą potrzeb informacyjnych i/lub kulturalnych użytkowników takich instytucj. 
Studenci wybierają instytucję, w której będą realizować praktyki, z puli oferowanej przez Wydział lub samodzielnie. Realizacja treści 
przewidzianych dla praktyk zawodowych potwierdzona jest zapisami w dzienniczku praktyk oraz opinią opiekuna. 
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Załącznik nr 66 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

informatyka 100% tak 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: informatyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 
uczenia 
się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
K_W01 w pogłębionym stopniu - wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania informatyki (logika i jej 

związki z informatyką, teoria złożoności) 
P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu - rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych P7S_WG 
K_W03 uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe problemy, techniki i narzędzia 

związane z budową kompilatorów 
P7S_WG 

K_W04 zagadnienia synchronizacji procesów i komunikacji międzyprocesowej w scentralizowanym i rozproszonym 
modelu programu współbieżnego 

P7S_WG 

K_W05 problematykę wzajemnego wykluczania i uzgadniania w systemach rozproszonych P7S_WG 
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K_W06 metody rozpraszania i zrównoleglania obliczeń P7S_WG 
K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 

zakresu informatyki 
P7S_WK 

K_W08 uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych, a 
także naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K_W10 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 
K_U01 konstruować rozumowania matematyczne P7S_UW 
K_U02 wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki P7S_UW 
K_U03 zbudować kompilator dla języka programowania o średnim stopniu złożoności P7S_UW 
K_U04 projektować algorytmy w podstawowych modelach obliczalności: maszynach Turinga, obwodach 

logicznych 
P7S_UW 

K_U05 identyfikować przynależność i trudność wybranych problemów obliczeniowych w stosunku do ważnych klas 
złożoności, wykorzystując ich różne charakteryzacje 

P7S_UW 

K_U06 posługiwać się nowoczesnymi technologiami rozpraszania i zrównoleglania obliczeń P7S_UW 
K_U07 analizować pojęcia sformalizowane w wybranych systemach logicznych o znaczeniu informatycznym, 

tworzyć w nich formalizacje zadanych pojęć bądź też dowodzić niemożności takiej formalizacji 
P7S_UW 

K_U08 komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; 
przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych 

P7S_UK 

K_U09 posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej 

P7S_UK 

K_U10 samodzielnie planować i realizować własne uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

P7S_UU 

K_U11 kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 
wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UO 

K_U12 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK 
K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 
P7S_KK 

K_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 
K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 
P7S_KO 

K_K05 realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego P7S_KO 
K_K06 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 

tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
− litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
− znak _ (podkreślnik),  
− jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
− numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: brak
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4. Semestr dla kierunku informatyka 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne   
    

Metody realizacji 
języków 
programowania 

30 – – 30 30 – – – 90 9 EP, Proj  informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przegląd podstawowych zagadnień i technik  tworzenia interpreterów i kompilatorów dla języków programowania.  
Metody analizy semantycznej oraz generacji i optymalizacji kodu dla różnych maszyn docelowych (JVM, LLVM, asembler). Absolwenci 
kursu powinni umieć stworzyć kompilator dla prostego języka programowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U03, K_K01 

Idee i 
informatyka 

– – 30 – – – – – 30 3 Esej  informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia 
biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych 
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_U11, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Złożoność 
obliczeniowa 
(w jęz. ang.) 

30 – – 30 – – – – 60 6 EP B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawy technik pozwalających na badanie, dlaczego niektóre problemy okazują się odporne na próby znalezienia dobrych 
algorytmów. Klasyfikacja problemów obliczeniowych ze względu na ich trudność. Przegląd i analiza walorów różnych wzbogaceń  
tradycyjnego modelu obliczeń takich jak obliczenia zrandomizowane, równoległe, interakcyjne czy kwantowe. Przedmiot prowadzony 
w języku angielskim, umożliwiający studentom uzyskanie biegłości językowe na poziomie B2+. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U02,K_U04,K_U05, K_U09 

Seminaria 
magisterskie 
 

– – 60 – – – – – 60 6 wygłoszenie 
referatu 

B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie to zajęcia, na których studenci pod okiem prowadzących referują wybrane zagadnienia z literatury 
przedmiotu. Wybierane wspólnie przez studentów i prowadzących seminarium tematy referatów mają ukierunkowywać studenta do 
napisania ciekawej i wartościowej pracy magisterskiej. Ze względu na specyfikę studiów referaty dotyczą często informatycznej 
strony fundamentalnych procesów współczesnego świata i są opracowywane na bazie literatury w językach obcych. Zwykle referaty 
wymagają też od studenta samodzielności w opracowaniu zakresu tematu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U08, K_U09, K_U10 

Przedmioty 
obieralne 

120 – – 120 – – – – 240 24 EP i/lub EU B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady z tej grupy przedmiotów prowadzone są przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach wiedzy i umiejętności. 
Pozwalają one studentom na wejście w świat badań informatycznych, ale też na zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych 
technik z zakresu informatyki teoretycznej, ale także inżynierii oprogramowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10, K_K03 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć  Razem: 

punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne   

Logika dla 
informatyków 

30 – – 30 15 – – – 75/60 6 EP i/lub EU B informatyka 

Treści 
programowe dla 
grupy 
przedmiotów 

Wprowadzenie do logiki zdaniowej i logiki pierwszego rzędu: elementy teorii modeli, elementy teorii dowodu, rola w informatyce.  
Inne logiki ważne w informatyce. Przedmiot ma dwa warianty. W pierwszym z nich zajęcia mają charakter bardziej praktyczny i 
prowadzone są wraz z laboratorium, w drugim – zajęcia mają pogłębiony charakter teoretyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_U01,K_U02,K_U07 

Przedmioty z 
zakresu 
współbieżności 

30 – – – 
 

30 – – – 60 6 EP i/lub EU i/lub 
Proj 

B informatyka 

Treści 
programowe dla 
grupy 
przedmiotów 

Zaoferowanie studentom możliwości zapoznania się w pogłębiony sposób ze szczegółowymi zagadnieniami współbieżności w 
różnych kontekstach, w jakich rozwija się współczesna informatyka, np. w zakresie teorii współbieżności, w zakresie programowania 
superkomputerów, w zakresie budowy systemów rozproszonych itp. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_U06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 600/615 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne   
   

Przedmioty 
obieralne 

150 – – 150 – – – – 300 30 EP i/lub EU B informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykłady z tej grupy przedmiotów prowadzone są przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach wiedzy i umiejętności. 
Pozwalają one studentom na wejście w świat badań informatycznych, ale też na zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych technik 
z zakresu informatyki teoretycznej, ale także inżynierii oprogramowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10, K_K03 

Seminarium 
magisterskie 
wraz ze 
złożeniem pracy  
dyplomowej 

– – 60 – – – – – 60 6 + 18 wygłoszenie 
referatu, złożenie 
pracy 
dyplomowej 

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminaria magisterskie to zajęcia, na których studenci pod okiem prowadzących referują wybrane zagadnienia z literatury 
przedmiotu. Wybierane wspólnie przez studentów i prowadzących seminarium tematy referatów mają ukierunkowywać studenta do 
napisania ciekawej i wartościowej pracy magisterskiej. Ze względu na specyfikę studiów referaty dotyczą często informatycznej 
strony fundamentalnych procesów współczesnego świata i są opracowywane na bazie literatury w językach obcych. Zwykle referaty 
wymagają też od studenta samodzielności w opracowaniu zakresu tematu. Na drugim roku studenci są zachęcani do przedstawiania 
postępów swoich prac magisterskich: przedstawiają zakres pracy, stawiane hipotezy badawcze, omawiają i dyskutują uzyskane 
wyniki, poddając je debacie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K03, K_K05, K_K06 

 
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

60 – – – – – – – 60 6 Inne: zaliczenie 
na ocenę lub 
egzamin 

– informatyka 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

W toku studiów magisterskich studenci mają obowiązek zaliczenia wybranych przez nich przedmiotów niezwiązanych z 
tematem studiów. Łączna wartość punktów ECTS powinna wynosić co najmniej 6, w tym 5 z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020/1035 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
− W – wykład 
− K – konwersatorium 
− S – seminarium 
− Ć – ćwiczenia 
− L –  laboratorium 
− Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
− EU – egzamin ustny 
− EP – egzamin pisemny 
− T – test 
− E – esej 
− Proj – projekt 
− PR – praca roczna 
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− Proj – projekt 
− Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
− P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
− B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

− Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 95% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0613 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 80 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

94 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 (w ramach 
przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

102 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych – brak praktyk. 
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Załącznik nr 67 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa  Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 65% ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

informatyka 20%  

Razem: - 100% - 

 
-
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2. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 

 

Nazwa kierunku studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, 
statystyki, ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w 
modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie 
ekonomii i finansów. 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W02 Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych 
ekonomicznych i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, 
obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i 
zarządczych. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi 
informatycznych, w tym języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, 
SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
stosowanego przez analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do 
źródeł danych i narzędzi informatycznych. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do 
przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów 
danych („big data”) oraz analizy danych z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text 
mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno- 

P7S_UW 
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komunikacyjnych. 

K_U02 Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować 
szeregi czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę 
czynnikową, dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i 
prezentacje wyników, w tym również w języku angielskim 

P7S_UK 
P7S_UO 
 

K_U03 Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także 
własnych metod i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania 
(C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i 
analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie. 

P7S_UU 
 

K_U04 Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z 
badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną 
oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą 
zespołów analitycznych.  

P7S_UK 
P7S_UO 
 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii 
specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności 
w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach 
badawczych i finansowych, bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P7S_KK  
P7S_KO 
 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do 
wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy, a także do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych 
zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy. 

 P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 
 

4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   30     30 1 EP, PU   

Treści programowe  
 

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, 
dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych 
zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy 
anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na 
utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w 
świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
 
 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_K02, K_K03 
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Zaawansowana 
mikroekonomia (lub 
Applied 
Microeconomics)  

60        60 6 Egzamin pisemny B ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania 
mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U04 
K_K03 

  

Zaawansowana 
makroekonomia (lub 
Applied 
Macroeconomics) 

60        60 6 Egzamin pisemny B ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element 
wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu 
gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz 
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U04 
K_K03 

  

Programowanie narzędzi 
analitycznych 

 30       30 4 Egzamin pisemny, 
test 

 informatyka 



6 

Treści programowe  
 

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia 
procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Programowanie narzędzi analitycznych ma pozwalać zgłębić 
znajomość technik analizy i modelowania poznanych na licencjackim etapie studiów. Przedmiot ma wzmocnić samodzielność analityczną 
studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna i 
Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i 
Ekonometria 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K02 

  

Obowiązkowe 
przedmioty kierunkowe 
do wyboru 1 (jeden z 
puli: Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne w w 
ubezpieczenaich na 
życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria gier) 

 30       30 4 Zgodnie z sylabusem 
- egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących metody 
aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 
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Przedmioty kierunkowe 
do wyboru 1, 2, 3  
1 (trzy z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych w 
badaniach 
ekonomicznych, Analiza 
danych statystycznych w 
SPSS, Analiza wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz hurtownie 
danych (ścieżka SAS), 
Ekonometryczna analiza 
danych (ścieżka SAS), 
Przetwarzanie i 
wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka SAS), 
Wykorzystanie narzędzi 
języka VBA w 
ekonomicznej analizie 
danych, Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji) 

 90       90 9 Egzamin pisemny, 
test 

B ekonomia i 
finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie 

jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 

dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 

eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03 

RAZEM         300 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   60     60 2 EP, PU   

Treści programowe  
 

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, 
dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych 
zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy 
anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na 
utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w 
świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_K02, K_K03 
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Zaawansowana 
ekonometria I 

30   15 15    60 5 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
matematyka, 
informatyka  

Treści programowe  
 

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i 
najważniejszymi zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz 
zastosowań Metody Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać 
studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w 
laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz 
modele dla zmiennych dyskretnych. Wykład przeznaczony jest dla studentów 2 stopnia studiów ekonomicznych.Na wykładzie wykorzystywana są 
pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz 
podstawowej ekonometrii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

  

Historia (jeden do 
wyboru 1x60h): 
Historia gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, Economic 
history, History of 
economic thought, 
Demography 

 60       60 6 Egzamin pisemny, 
esej 

B nauki 
humanistyczne 

Treści programowe  
 

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji ekonomicznych 
od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia tego, przez jakie "okulary" 
patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-warsztatowy. Studenci poznają podstawowe 
pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania 
prezentacji naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04m K_U04, K_K02 

  

Seminarium 
magisterskie 
 
 

  30      30 3 E  Informatyka, 
matematyka, 
ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2, 3  
(dwa z puli: Równania 
różniczkowe i 
różnicowe, 
Prognozowanie i 
symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe) 

 60       60 8 Zgodnie z 
wyborem: Egzamin 
pisemny, test, 
projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących równania 
różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa z 
puli: 
Ekonometria 
przestrzenna w R, 
Matematyka 
emerytalna, 
Propensity Score 
Matching, 
Zastosowanie metod 
eksploracji danych ( 
Data Mining) w 
badaniach 
ekonomicznych ( 
ścieżka SAS), Analiza 
danych 
nieustrukturyzowanyc
h ( ścieżka SAS)) 

 60       60 6 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie 
jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 
dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 
eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

  

RAZEM         330 30    

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie   
OGUN 1 

30        30 3 Zgodnie z wyborem   

Treści programowe  
 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym z dziedziny nauk 
humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Rozszerzenie 
ekonomii 
(do wyboru 1x30 h): 
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju)  

 30       30 3 Zgodnie z wyborem - 
egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i finanse 
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Treści programowe  
 

Ekonomia rynku pracy: Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 

tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 

obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują 

prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach  

Ekonomia behawioralna: Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, 

której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą 

omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, 

oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, 

księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z 

tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych. 

Ekonomia Eksperymentalna: przedmiot jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz sposoby 

wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich dziedzinach ekonomii, to nie 

istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych zajęć. 

Ekonomia instytucjonalna: Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej 

Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane będą 

szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla 

studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. 

Ekonomia rozwoju: Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 
etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_U01 
K_K03 
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Zaawansowana 
ekonometria II 

 30       30 4 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
matematyka, 
informatyka  

Treści programowe  
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy. Do 
każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny a studenci konkretne zastosowanie empiryczne. Tematyka konwersatorium obejmuje 
zarówno wątki związane z technikami estymacyjnymi oraz modelami o szczególnie istotnych zastosowaniach we współczesnej ekonometrii. 
Prezentowane modele dotyczą zarówno analizy danych przekrojowych jak i analizy szeregów czasowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa z 
puli: 
Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, 
Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
na życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie 
rynków 
finansowych, Teoria 
gier) 

 60       60 8 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących metody aktuarialne 
lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 

  

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6, 7, 8 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanyc
h w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych w 
SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie i 
wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne i 

 90       90 9 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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deterministyczne 
modele 
optymalizacji 
decyzji) 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie jest 
poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 
dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 
eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U03, K_K03 

Seminarium 
magisterskie 
 

  30      30 3 E  Informatyka, 
matematyka, 
ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 
 

  

RAZEM         270 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie  
OGUN 2 

30        30 3 Zgodnie z wyborem   

Treści programowe  
 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym z dziedziny nauk 
humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6 (jeden z 
puli: 
Równania 
różniczkowe i 
różnicowe, 
Prognozowanie i 
symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane 
bazy danych, 

 30       30 4 Zgodnie z 
wyborem: egzamin 
pisemny, test, 
projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe) 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących równania 
różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 

  

Seminarium 
magisterskie 
 
oraz 
 
Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

  30      30 23 Praca magisterska  ekonomia i 
finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

  

RAZEM         90 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 56,7% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 13,3% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 16,7% 

Razem: - 86,7% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED 0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 72 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

80 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 68 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa  Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 65% ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

informatyka 20%  

Razem: - 100% - 

 
-
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2. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 

 

Nazwa kierunku studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, 
statystyki, ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w 
modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie 
ekonomii i finansów. 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W02 Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych 
ekonomicznych i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, 
obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i 
zarządczych. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi 
informatycznych, w tym języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, 
SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
stosowanego przez analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do 
źródeł danych i narzędzi informatycznych. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do 
przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów 
danych („big data”) oraz analizy danych z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text 
mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno- 

P7S_UW 
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komunikacyjnych. 

K_U02 Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować 
szeregi czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę 
czynnikową, dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i 
prezentacje wyników, w tym również w języku angielskim 

P7S_UK 
P7S_UO 
 

K_U03 Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także 
własnych metod i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania 
(C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i 
analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie. 

P7S_UU 
 

K_U04 Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z 
badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną 
oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą 
zespołów analitycznych.  

P7S_UK 
P7S_UO 
 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii 
specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności 
w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach 
badawczych i finansowych, bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P7S_KK  
P7S_KO 
 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do 
wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy, a także do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych 
zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy. 

 P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 
 

4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   30     30 1 EP, PU   

Treści programowe  
 

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, 
dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych 
zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy 
anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na 
utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w 
świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
 
 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U02, K_U05, K_K02, K_K03 
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Zaawansowana 
mikroekonomia (lub 
Applied 
Microeconomics)  

60        60 6 Egzamin pisemny B ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania 
modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania 
mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U04 
K_K03 

  

Zaawansowana 
makroekonomia (lub 
Applied 
Macroeconomics) 

60        60 6 Egzamin pisemny B ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. Po 
ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na wyjaśnianie i 
interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład stanowi niezbędny element 
wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części poświęconych teoriom wzrostu 
gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz 
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U04 
K_K03 

  

Programowanie narzędzi 
analitycznych 

 30       30 4 Egzamin pisemny, 
test 

 informatyka 
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Treści programowe  
 

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia 
procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Programowanie narzędzi analitycznych ma pozwalać zgłębić 
znajomość technik analizy i modelowania poznanych na licencjackim etapie studiów. Przedmiot ma wzmocnić samodzielność analityczną 
studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna i 
Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i 
Ekonometria 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K02 

  

Obowiązkowe 
przedmioty kierunkowe 
do wyboru 1 (jeden z 
puli: Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne w w 
ubezpieczenaich na 
życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria gier) 

 30       30 4 Zgodnie z sylabusem 
- egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących metody 
aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 
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Przedmioty kierunkowe 
do wyboru 1, 2, 3  
1 (trzy z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych w 
badaniach 
ekonomicznych, Analiza 
danych statystycznych w 
SPSS, Analiza wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz hurtownie 
danych (ścieżka SAS), 
Ekonometryczna analiza 
danych (ścieżka SAS), 
Przetwarzanie i 
wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka SAS), 
Wykorzystanie narzędzi 
języka VBA w 
ekonomicznej analizie 
danych, Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji) 

 90       90 9 Egzamin pisemny, 
test 

B ekonomia i 
finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie 

jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 

dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 

eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03 

RAZEM         300 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   60     60 2 EP, PU   

Treści programowe  
 

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, 
dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych 
zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy 
anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na 
utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w 
świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd. 
 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U05, K_K02, K_K03 
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Zaawansowana 
ekonometria I 

30   15 15    60 5 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
matematyka, 
informatyka  

Treści programowe  
 

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i 
najważniejszymi zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz 
zastosowań Metody Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać 
studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w 
laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz 
modele dla zmiennych dyskretnych. Wykład przeznaczony jest dla studentów 2 stopnia studiów ekonomicznych.Na wykładzie wykorzystywana są 
pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz 
podstawowej ekonometrii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

  

Historia (jeden do 
wyboru 1x60h): 
Historia gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, Economic 
history, History of 
economic thought, 
Demography 

 60       60 6 Egzamin pisemny, 
esej 

B nauki 
humanistyczne 

Treści programowe  
 

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji ekonomicznych 
od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia tego, przez jakie "okulary" 
patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-warsztatowy. Studenci poznają podstawowe 
pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania 
prezentacji naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04m K_U04, K_K02 

  

Seminarium 
magisterskie 
 
 

  30      30 3 E  Informatyka, 
matematyka, 
ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2, 3  
(dwa z puli: Równania 
różniczkowe i 
różnicowe, 
Prognozowanie i 
symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe) 

 60       60 8 Zgodnie z 
wyborem: Egzamin 
pisemny, test, 
projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących równania 
różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa z 
puli: 
Ekonometria 
przestrzenna w R, 
Matematyka 
emerytalna, 
Propensity Score 
Matching, 
Zastosowanie metod 
eksploracji danych ( 
Data Mining) w 
badaniach 
ekonomicznych ( 
ścieżka SAS), Analiza 
danych 
nieustrukturyzowanyc
h ( ścieżka SAS)) 

 60       60 6 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie 
jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 
dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 
eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

  

RAZEM         330 30    

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie   
OGUN 1 

30        30 3 Zgodnie z wyborem   

Treści programowe  
 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym z dziedziny nauk 
humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Rozszerzenie 
ekonomii 
(do wyboru 1x30 h): 
Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju)  

 30       30 3 Zgodnie z wyborem - 
egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i finanse 



14 

Treści programowe  
 

Ekonomia rynku pracy: Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście teorii ekonomii z 

tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je weryfikującymi oraz z tendencjami 

obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują 

prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach  

Ekonomia behawioralna: Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, 

której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą 

omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, 

oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, 

księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z 

tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych. 

Ekonomia Eksperymentalna: przedmiot jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz sposoby 

wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich dziedzinach ekonomii, to nie 

istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych zajęć. 

Ekonomia instytucjonalna: Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej 

Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane będą 

szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla 

studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. 

Ekonomia rozwoju: Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans 
etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_U01 
K_K03 
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Zaawansowana 
ekonometria II 

 30       30 4 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
matematyka, 
informatyka  

Treści programowe  
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy. Do 
każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny a studenci konkretne zastosowanie empiryczne. Tematyka konwersatorium obejmuje 
zarówno wątki związane z technikami estymacyjnymi oraz modelami o szczególnie istotnych zastosowaniach we współczesnej ekonometrii. 
Prezentowane modele dotyczą zarówno analizy danych przekrojowych jak i analizy szeregów czasowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa z 
puli: 
Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, 
Metody aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
na życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie 
rynków 
finansowych, Teoria 
gier) 

 60       60 8 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących metody aktuarialne 
lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 

  

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6, 7, 8 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanyc
h w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych w 
SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie i 
wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne i 

 90       90 9 Egzamin pisemny, 
test, projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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deterministyczne 
modele 
optymalizacji 
decyzji) 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem zajęć w tej grupie jest 
poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych nieustrukturyzowanych, analizy wyborów 
dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod 
eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U03, K_K03 

Seminarium 
magisterskie 
 

  30      30 3 E  Informatyka, 
matematyka, 
ekonomia i finanse 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 
 

  

RAZEM         270 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty 
ogólno-
uniwersyteckie  
OGUN 2 

30        30 3 Zgodnie z wyborem   

Treści programowe  
 

Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym z dziedziny nauk 
humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6 (jeden z 
puli: 
Równania 
różniczkowe i 
różnicowe, 
Prognozowanie i 
symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane 
bazy danych, 

 30       30 4 Zgodnie z 
wyborem: egzamin 
pisemny, test, 
projekt 

B ekonomia i 
finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe) 

Treści programowe  
 

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących równania 
różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03 

  

Seminarium 
magisterskie 
 
oraz 
 
Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

  30      30 23 Praca magisterska  ekonomia i 
finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
 

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze 
osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych 
narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu 
ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02 

  

RAZEM         90 30    

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 990 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 56,7% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 13,3% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 16,7% 

Razem: - 86,7% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED 0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 72 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

80 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 69 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i 
jakości   

70% Nauki o zarządzaniu i jakości   

Ekonomia i finanse 25% 

Nauki prawne  5% 

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: Zarządzanie międzynarodowe – International Business Program 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie międzynarodowe – International Business Program 
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
W pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone należności między nimi, 
stanowiące zaawansowaną wiedze ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych, 
tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą 
kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej – właściwej dla programu 
studiów 
 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych 
lub artystycznych, do których jest przyporządkowany 
kierunek studiów 
  

K_W02 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w 
otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, 
zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji. 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania organizacji i 
całej gospodarki.  

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej 
gospodarki, w tym w kontekście międzynarodowym  

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki w 
kontekście międzynarodowym, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 
Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
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K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym 
i globalnym.  

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej 
z kierunkiem studiów w tym zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 
 
Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych 
i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście międzynarodowym, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe 
metody. 
 
 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
wykorzystywać posiadaną wiedzę 
-formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
*właściwy dobór źródeł i informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji 
tych informacji 
*dobór oraz stosowanie właściwych metod oraz 
narzędzi w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych 
*przystosowanie istniejących lub opracowanie 
nowych metod i narzędzi 
 
wykorzystać posiadaną wiedzę: 
-formułować i testować hipotezy 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i 
całości gospodarki, w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 
krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - 
wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 
 
 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 
komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
 
prowadzić debatę 
 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną terminologią 
 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o 
zarządzaniu i jakości.  
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K_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych 
 

 P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
 
kierować pracą zespołu 
 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 
zespołach  

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

P7S_UU  Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie 
się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z 
funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym w kontekście globalnym 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 
treści 
 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.  P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 
 
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych. 
 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 
 



5 

 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
- rozwijanie dorobku zawodu 
- podtrzymywania etosu zawodu 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
oraz działania na rzec przestrzegania tych zasad 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: Global Management, International Financial Management, Intercultural Communication 
in Business/GlobalMBA      
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Global Management do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku studiów  

Nazwa kierunku studiów: International Business Program 
Nazwa specjalności: Global Management  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  zarządzania globalnego w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  
 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania działalnością na rynku 
globalnym w organizacji w stopniu pogłębionym. 

K_W02 
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S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne decyzji organizacyjnych, 
strategicznych, marketingowych, finansowych w organizacji działającej na rynakch 
międzynarodowych.  

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne prowadzenia działalności na rynkach 
międzynarodowych. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu globalnego, w tym zasady  ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych 
i nietypowych problemów związanych z działalnością na rynkach międzynarodowych oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności na 
rynkach międzynarodowych przez organizację stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z działalnością na rynkach międzynarodowych oraz 
komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne.  

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny zarządzanie i 
jakość.  
 

K_U04 

S1_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych 
 

K_U05 
 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z działalnością 
międzynarodową organizacji.  

K_K01 
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S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rynkach międzynarodowych. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności International Financial Management do efektów uczenia 
się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: International Business Program 
Nazwa specjalności: International Financial Management 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą zarządzania ludźmi w zakresie dyscypliny nauki 
o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne zarządzania finansami w 
aspekcie międzynarodowym w organizacji działającej na rynku globalnym.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne zarządzania finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych.  

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych 
i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacji działającej na 
rynkach międzynarodowych, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody.  

K_U01 
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S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie finansami w 
organizacji działającej na rynkach międzynarodowych stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarzadzaniem finansami w ujęciu międzynarodowym 
oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny zarządzanie i 
jakość oraz ekonomia i finanse  
 

K_U04 

S2_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym w zespołach 
międzynarodowych 
 

K_U05 
 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
finansami w organizacji działającej w otoczeniu międzynarodowym.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rynkach międzynarodowych. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Intercultural Communication in Business/GlobalMBA i 
technologiami do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: International Business Program 
Nazwa specjalności: Intercultural Communication in Business/GlobalMBA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą komunikacji międzykulturowej w organizacjach  
działających na rynkach międzynarodowych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 
oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnej komunikacji międzykulturowej w 
organizacjach  działających na rynkach międzynarodowych w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne organizacji działającej na 
rynkach międzynarodowych. 

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne organizacji działającej na rynkach 
międzynarodowych 

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki (w 
aspekcie międzynarodowym), w tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

K_W05 

S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym 
i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych 
i nietypowych problemów, w tym konfliktów międzykulturowych w organizacji działającej 
międzynarodowo, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 
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S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na organizację działającą na rynków 
międzynarodowych stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z problemami kulturowymi w organizacji działającej na 
rynkach międzynarodowych oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - 
wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny zarządzanie i 
jakość.  
 

K_U04 

S3_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową w zespołach międzykulturowych  
 

K_U05 
 

S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z problemami 
zarządczymi w kontekście kulturowym w organizacji działającej na rynkach międzynarodowych 

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w tym w zespołach 
międzykulturowych na rynkach międzynarodowych 

K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, w tym w aspekcie 
międzykulturowym 
 

K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisan
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

International 
Management 
 
 

 30       30 3 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
1. Assessing the International Environment. 
1.1. The Challenge. 
1.2. Political, Economic, Legal and Technological Environment. 
2. Cross-Cultural Corporate Social Responsibility. 
2.1. Managing Interdependence: Corporate Social Responsibility. 
2.2. The Role of Culture. 
3. Communication Across Cultural Borders: Global Alliances and Operations. 
3.1. Communication across Culture Barriers. 
3.2. Negotiation and Decision Making. 
3.3. Formulating Strategy for the International Market. 
3.4. Implementing Strategy: Cross-Border Alliances. 
4. Integrating Parent Country Nationals (PCNs) with Host Country Nationals (HCNs) and Third Country Nationals (TCNs) 
4.1. Organising Structure for a Global Operation 
4.2. International Staffing: Training and Development. 
5. Managing An International Workforce 
5.1. Managing ”Expats.” Host Country Labour Relations. 
7. Multinational Enterprise. 
7.1. Managing a Multinational Enterprise. 
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8. Motivating and Leading in a Global Organisation. 
8.1. Managing a Foreign Subsidiary. 
8.2. Multinational Manager 
8.3. Ethical and Social Responsibility in Multinational Management.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

 
Strategic 
Management 
 

 30       30 2 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Introduction to the Strategy Course 
2. Strategy as a plan 
• Main assumptions 
• General strategy model 
• Tools – trends, programs, SWOT  
3. Strategy as a pattern 
• Main assumptions 
• Development of inertial pattern 
• Tools – analysis of organizational rules of the game 
4. Strategy as position at the marketplace  
• Main assumptions; 
• General strategy model; 
• Tools: 

o 5 forces model; 
o Value net model; 
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o Stakeholder model; 
o Generic strategies framework; 
o Value chain model and strategy as set of choices and activities. 

5. Strategy as core competence 
• Main assumptions 
• General strategy model – VRIO framework 
• Tools 

o Core competence exercise 
o Strategy as configuration – developing innovative strategies 

• Strategy as simple rules and real options. 
6. Developing and implementing strategy  
• Selection of approach and 5 elements of good strategy - making choices and implementing them. 
• Types of strategy – classical typologies and trade offs 

• Price-quality  
• Old-new markets/products 
• Conservative versus offensive strategies 
• Generic strategies 
• Focused and diffused advantages  

       Analyze the industry 
• Evaluate strategic position of company from the perspective of different typologies 

7. Strategic toolbox 
• Analyzing strategic groups and practical significance of drawing groupings – making options clear 
• Analyzing value chains 
• Benchmarking 
• Configuration analysis 
• Portfolio Analyzes  
• Rules of good and bad strategic portfolio 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
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K_K02 
K_K03 

Management 
Information 
Systems 

15 15       30 3 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Management Information System: definitions, typology and characteristic (Transaction Processing Systems, Management Information Systems, 
Decision Support Systems, Expert Systems, Executive Information Systems, Artificial Intelligence Systems, Management Support Systems), 
 2.   The role of integration in management information system development 
2.1. Benefits resulting from linking systems of different structures: MIS and ES, ES and DSS, EIS and DSS, ES and EIS, EIS and MIS, links between 
systems of the same type, 
2.2. Integration within unified universal systems, 
2.3. Changes in MIS typology caused by integration (Integrated Management Support Systems, Dedicated Expert Systems, Telecommunication 
(Internet) Systems), 
3. Problems with implementation and changes management information systems of MRPII/ERP (material resource planning/enterprise resource 
planning) class –  
3.1. Principles of MIS selection in the firm development and information problems connected with the process 
3.2. The concept of elimination of barriers to the implementation of integrated systems with the use of I-Case tools 
4. E-Commerce and e-Banking 
4.1. E-commerce brief characteristic 
4.2. The place and role of the Internet in the development of Polish companies, 
4.3. E-Banking brief characteristics 
4.4.  Electronic and internet banking applications  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
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Corporate 
Finance 

 30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i  
jakości 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Introduction (1 hour) 
• Area of Finance 
• Agency Problems 
• Value and Options 

 
Financial Statement Analysis (3 hours) 

• Quality of Assets 
• Quality of Earnings 
• Ratio Analysis 
• Economic Value Added 

 
Time Value of Money (4 hours) 

• The Concept of Compounding 
• Future Value 
• Present Value 
• Ordinary Annuities, Annuities Due 
• Effective Annual Rate 

 
Capital Budgeting under Conditions of Certainty (4 hours) 

• Capital Budgeting Criteria: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period, … 
• Cash Flow Valuation 
• Non-profit Investment 
• Investment and Flexibility 

 
Cost of Capital (4 hours) 

• Cost of Capital Component 
• Debt 
• Preferred 
• Common Equity 

 
Bond and Stock Valuation (4 hours) 

• Key Features of Bonds 
• Bond Valuation 
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• Measuring Yield 
• Features of Common Stock 
• Determining Common Stock Values 

 
Working Capital Management (4 hours) 

• Alternative Working Capital Policies 
• Criteria of Evaluation of Short-term Borrowing 
• Preparation of Cash Budget 

 
Capital Structure Decisions (4 hours) 

• Overview Capital Structure Effects 
• Business versus Financial Risk 
• Capital Structure Theory 
• Lease Financing 
• Distribution to Shareholders: Dividends and Repurchases 

 
Mergers & Acquisitions (2 hours) 

• Types of Mergers 
• Synergy Valuation 
• Merger Analysis 
• Leveraged Buyout 
• Value Based Management 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
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International 
Economics 

30        30 3 Test, EP B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

PART I: INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 
No. 1 Introduction: World economy; 
World economy, “traditional” inter-sectoral and inter-industry division of labor, description of trade flows and monetary equilibria after 1945; measuring 
openness of the economy; the institutional framework of the world economy: the role of GATT/WTO, IMF and World Bank. The simplest gravity model 
No. 2 The Ricardian model;  
Production possibility frontier, relative prices, gains from trade, Ricardian model and comparative advantage, relative wages in the multigood model, 
empirical evidence: MacDougall and others. 
No. 3 The Hecksher-Ohlin model; 
Assumptions of a 2x2x2 model, resource abundance and relative factor prices, pattern of production and specialization, relative prices, factor specific 
model, Stolper-Samuelson theorem,  
No. 4. The Heckscher-Ohlin model continued; 
Stolper-Samuelson theorem, Rybczynski theorem, Factor Price equalization theorem, gains from trade empirical evidence of H-O model: Leontief 
paradox and empirical work of E. Leamer. The phenomenon of the role of intra-industry trade, empirical evidence (G-L index) 
5. Modern theories of trade; 
“Overlaping demand” (Linder) and “product cycle ” (Vernon) approach. Imperfect competition, product differentiation, scale economies: simple 
Krugman model (from the K&O textbook) 
No. 6. International Factor movements: 
International capital mobility (a simple neoclassical model), International labor mobility, the impact of taxation on labor mobility, “brain drain”, labor 
mobility in the European Union. 
No. 7. The instruments of trade policy: 
Basic tariff analysis: partial equilibrium approach: small and large country, general equilibrium effects, optimal tariff, post-war changes in the tariff level. 
Non-tariff measures: Comparison: of tariffs with: quantitative restrictions (QR’s),  
No. 8. The NTB’s and political economy of trade policy 
VER’s. Dumping and A-D procedures, subsidies and countervailing duties. Trade policy under imperfect competition: comparison of tariffs and 
NTB’s.infant protection, externalities, The arguments for free trade, strategic trade policy (idea of Brander-Spencer model), advantage of international 
negotiations: the role of GATT/WTO system. 
 
PART II: INTERNATIONAL FINANCE 
No. 9. National income and balance of payments: 
National income accounting for a closed economy. An open economy: current account (CA) and foreign indebtedness, CA and private and government 
savings. The balance of payments: Current and capital account, statistical discrepancy. 
No. 10. Markets for currencies and exchange rate in the short run 
Spot market for foreign currencies (clearing, hedging, speculation), forward markets, interest parity: uncovered and covered interest arbitrage, supply & 
demand for foreign exchange: exchange rate determination under flexible rate regime & under fixed regime,  
No. 11. Exchange rate in the long run  
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Purchasing Power Parity (PPP) and the law of one price, effective exchange rate. General model of long-run exchange rates.  
No. 12 Money and foreign exchange: AA-DD model 
Money in an open economy: demand for money: AA curve, foreign exchange: Goods and services equilibrium: DD curve, EE-DD model, automatic 
adjustment under a flexible exchange rate regime automatic adjustment under stable exchange rate regime: money creation process. 
No. 13. Macroeconomic policy under fixed and flexible exchange rates: 
Macroeconomic policy with capital immobility, policy with perfect (and imperfect) capital mobility, efficiency of monetary, fiscal and exchange rate policy 
under different exchange rate systems 
No. 14. International Monetary regimes 
The gold standard and macroeconomic adjustment (price-specie flow mechanism and rules of the game), the interwar period: search for a new system, 
Fixed exchange rates in the Bretton Woods system, Post-Bretton Woods system: flexible exchange rates and managed float: theory and 
macroeconomic performance. 
No. 15. European Monetary Union 
Optimum currency area, increased economic interdependence, economic cost and benefits of the monetary union, experience of the Euroland: 
Maastricht criteria, Poland and the EMU. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Statistics and 
Econometrics for 
Business 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Some topics in mathematics – continuity, derivatives and differentiation (2h, HD)  
2. Some topics in mathematics – linear algebra (2h, HD)  
3. Some topics in mathematics – extremes finding (2h, HD)  
4. Random variables, descriptive statistics (2h, HD)  
5. Basic statistical inference (2h, HD)  
6. Computer laboratory – training with E-views software (2h)  
7. Simple regression model (2h, HD ,JK Ch. 7, CB Ch. 3)  
8. Multiple regression model (2h,HD, JK Ch. 10, CB Ch. 3)  
9. Violations of basic assumptions in regression model and their consequences (2h, HD, JK Ch. 8, CB Ch. 4)  
10. Estimation with deficient data, seasonality (2h, HD, JK Ch. 9, CB Ch. 4)  
11. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
12. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
13. Stationarity and cointegration of time series (2h, HD, WHG Ch. 18, CB Ch. 7)  
. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
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K_K01 
K_K02 
K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Managerial 
Accounting 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

I. Cost Accounting 
1. Costs for Stock Valuation and Profit Management 
1.1. Cost definition, costs and expenses, costs, revenues and matching concept, costs of operating (continuing) activities as a base for cost 
accounting. 
1.2. Classification of costs for stock for stock valuation and profit measurement: costs-by-kind (nature costs), product and period costs, direct and 
indirect costs, elements of manufacturing costs (case analysis), job and process costs, costs by an entity’s units, cost behavior: fixed and variable 
costs.  
2. Cost Accounting Systems (models) 
2.1. Full Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, accounting for materials and labor, accounting for overhead 
expenditures, cost calculation methods: process-costing and job-costing systems, product valuation and profit measurement. 
2.2. Variable Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, break-even point, full costing versus variable costing: 
comparison of their impact on profit (case analysis), fixed and variable costs separation methods, joint variable costs.  
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2.3. Activity-based Costing (ABC) as an element of total cost management (TCM) and activity-based management (ABM), a comparison of ABC with 
„traditional” systems, general assumptions of ABC, activities and the ways of their measurement (cost drivers), cost pools, cost calculation (case 
analysis).  
II. Managerial Accounting 
1. Costs for Decision-making, Planning and Control 
1.1. Classification of costs for decision-making and planning: relevant and irrelevant costs, sunk costs, opportunity costs, incremental and marginal 
costs.  
1.2. Classification of costs for control: responsibility centers (cost centers, profit centers, investment centers), costs by responsibility centers: 
controllable and non-controllable.  
2. Information for Decision -Making 
2.1. Operating Leverage: construction and usage in decision-making processes. 
2.2. Cost-Volume-Profit Analysis: one-dimension model versus multi-dimension model, basic assumptions, margin of safety and its calculation, 
constructing the break-even chart, sensitivity analysis and its usage in decision-making, case studies. 
2.3. Accounting Information for Pricing Decisions: transaction prices and transfer process, cost-based pricing formulae, limitation of cost-plus pricing, 
relevant costs for pricing decisions, case studies. 
2.4. Measuring Costs and Benefits for Decision-making: relevant costs, relevant benefits and opportunity costs in decision-making, typical kinds of 
decisions based on costs and benefits e.g. make or buy decisions, special selling-price decisions, replacement of equipment decisions etc., case 
studies.  
2.5. Capital Investment Decisions: objectives of capital budgeting, decision-making model for capital investment decisions, the concept of NPV and 
IRR and their comparison, accounting rate of return, costs and benefits for capital investment decisions, case studies. 
3. Information for Planning and Control  
3.1. The budgeting process: budget as an element of planning process, why to produce budget?, stages of budgeting, methods of budgeting, main 
budget and its elements, cost budgeting: direct costs and standard costing, budgeting of overheads: flexible budgeting, case studies. 
3.2. Variance analysis: types of variances, procedures of variance analysis, case studies.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W03 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
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International 
Banking and 
Finance 
 

30        30 2 EP, E, T B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

I. Banking and Its Industry 
I.1. Introduction to Banking  
I.2. Banking Financial Services 
I.3.Regulation of Banking: An Overview 
II. Analyzing Bank Performance and Determining Value 
II.1. Assets and Liabilities  
II.2. Creation of bank money 
II.3. Asset Management (loans, liquidity, etc.) 
II.4. Bank Sources of Founds (deposits, long term debt, equity capital, etc.) 
III. International Banking 
III.1.An Outline of International Banking (theory of international banking, banks on international financial markets, trade in banking services (loans, 
letters of credit, documentary collection), international rules of international payment (eg. UCP, URR, ISP), international payment system, Bank for 
International Settlements, multinational banking, investment banks on international markets) 
III.2.Anglosaxon versus Continental Banking System 
III.3. Banking System Around the World 
III.4. Banking System in Central and Eastern Countries 
IV. Euro versus Dollar and their Influence on World’s Financial System 
IV.1. Dollar and its Role in the International Banking Industry 
IV. 2. Euro, Reasons for Introduction and its Role in Financial Business 
V. European Banking System 
V.1. Supervision and Regulation of Banking Business in EU 
V.2. Risk Management 
V.3. Money Laundering 
V.4.Emerging Trends in Global Banking 
VI. International Financial Markets 
VI.1. Structure of International Financial Markets 
VI.2. Global Financial Centres 
VI.3. International Financial Flows 
VII. F/X Markets 
VII.1. Forecasting Foreign Exchange Rates (FOREX) 
VII.2 Measuring Exposure, Transaction Exposure 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 

5.1.  Semestr dla specjalności: Global Management 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

International 
Management 
 
 

 30       30 3 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

 
1. Assessing the International Environment. 
1.1. The Challenge. 
1.2. Political, Economic, Legal and Technological Environment. 
2. Cross-Cultural Corporate Social Responsibility. 
2.1. Managing Interdependence: Corporate Social Responsibility. 
2.2. The Role of Culture. 
3. Communication Across Cultural Borders: Global Alliances and Operations. 
3.1. Communication across Culture Barriers. 
3.2. Negotiation and Decision Making. 
3.3. Formulating Strategy for the International Market. 
3.4. Implementing Strategy: Cross-Border Alliances. 
4. Integrating Parent Country Nationals (PCNs) with Host Country Nationals (HCNs) and Third Country Nationals (TCNs) 
4.1. Organising Structure for a Global Operation 
4.2. International Staffing: Training and Development. 
5. Managing An International Workforce 
5.1. Managing ”Expats.” Host Country Labour Relations. 
7. Multinational Enterprise. 
7.1. Managing a Multinational Enterprise. 
8. Motivating and Leading in a Global Organisation. 
8.1. Managing a Foreign Subsidiary. 
8.2. Multinational Manager 
8.3. Ethical and Social Responsibility in Multinational Management. 
. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
 
Strategic 
Management 
 

 30       30 2 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Introduction to the Strategy Course 
2. Strategy as a plan 
• Main assumptions 
• General strategy model 
• Tools – trends, programs, SWOT  
3. Strategy as a pattern 
• Main assumptions 
• Development of inertial pattern 
• Tools – analysis of organizational rules of the game 
4. Strategy as position at the marketplace  
• Main assumptions; 
• General strategy model; 
• Tools: 

o 5 forces model; 
o Value net model; 
o Stakeholder model; 
o Generic strategies framework; 
o Value chain model and strategy as set of choices and activities. 

5. Strategy as core competence 
• Main assumptions 
• General strategy model – VRIO framework 
• Tools 

o Core competence exercise 
o Strategy as configuration – developing innovative strategies 

• Strategy as simple rules and real options. 
6. Developing and implementing strategy  
• Selection of approach and 5 elements of good strategy - making choices and implementing them. 
• Types of strategy – classical typologies and trade offs 

• Price-quality  
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• Old-new markets/products 
• Conservative versus offensive strategies 
• Generic strategies 
• Focused and diffused advantages  

       Analyze the industry 
• Evaluate strategic position of company from the perspective of different typologies 

7. Strategic toolbox 
• Analyzing strategic groups and practical significance of drawing groupings – making options clear 
• Analyzing value chains 
• Benchmarking 
• Configuration analysis 
• Portfolio Analyzes  
• Rules of good and bad strategic portfolio 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Management 
Information 
Systems 

15 15       30 3 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Management Information System: definitions, typology and characteristic (Transaction Processing Systems, Management Information Systems, 
Decision Support Systems, Expert Systems, Executive Information Systems, Artificial Intelligence Systems, Management Support Systems), 
 2.   The role of integration in management information system development 
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2.1. Benefits resulting from linking systems of different structures: MIS and ES, ES and DSS, EIS and DSS, ES and EIS, EIS and MIS, links between 
systems of the same type, 
2.2. Integration within unified universal systems, 
2.3. Changes in MIS typology caused by integration (Integrated Management Support Systems, Dedicated Expert Systems, Telecommunication (Internet) 
Systems), 
3. Problems with implementation and changes management information systems of MRPII/ERP (material resource planning/enterprise resource 
planning) class –  
3.1. Principles of MIS selection in the firm development and information problems connected with the process 
3.2. The concept of elimination of barriers to the implementation of integrated systems with the use of I-Case tools 
4. E-Commerce and e-Banking 
4.1. E-commerce brief characteristic 
4.2. The place and role of the Internet in the development of Polish companies, 
4.3. E-Banking brief characteristics 
4.4.  Electronic and internet banking applications  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Corporate Finance  30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i  
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Introduction (1 hour) 
• Area of Finance 
• Agency Problems 
• Value and Options 

 
Financial Statement Analysis (3 hours) 

• Quality of Assets 
• Quality of Earnings 
• Ratio Analysis 
• Economic Value Added 

 
Time Value of Money (4 hours) 

• The Concept of Compounding 
• Future Value 
• Present Value 
• Ordinary Annuities, Annuities Due 
• Effective Annual Rate 

 
Capital Budgeting under Conditions of Certainty (4 hours) 

• Capital Budgeting Criteria: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period, … 
• Cash Flow Valuation 
• Non-profit Investment 
• Investment and Flexibility 

 
Cost of Capital (4 hours) 

• Cost of Capital Component 
• Debt 
• Preferred 
• Common Equity 

 
Bond and Stock Valuation (4 hours) 

• Key Features of Bonds 
• Bond Valuation 
• Measuring Yield 
• Features of Common Stock 
• Determining Common Stock Values 

 



29 

 

Working Capital Management (4 hours) 
• Alternative Working Capital Policies 
• Criteria of Evaluation of Short-term Borrowing 
• Preparation of Cash Budget 

 
Capital Structure Decisions (4 hours) 

• Overview Capital Structure Effects 
• Business versus Financial Risk 
• Capital Structure Theory 
• Lease Financing 
• Distribution to Shareholders: Dividends and Repurchases 

 
Mergers & Acquisitions (2 hours) 

• Types of Mergers 
• Synergy Valuation 
• Merger Analysis 
• Leveraged Buyout 
• Value Based Management 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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International 
Economics 

30        30 3 Test, EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

PART I: INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 
No. 1 Introduction: World economy; 
World economy, “traditional” inter-sectoral and inter-industry division of labor, description of trade flows and monetary equilibria after 1945; measuring 
openness of the economy; the institutional framework of the world economy: the role of GATT/WTO, IMF and World Bank. The simplest gravity model 
No. 2 The Ricardian model;  
Production possibility frontier, relative prices, gains from trade, Ricardian model and comparative advantage, relative wages in the multigood model, 
empirical evidence: MacDougall and others. 
No. 3 The Hecksher-Ohlin model; 
Assumptions of a 2x2x2 model, resource abundance and relative factor prices, pattern of production and specialization, relative prices, factor specific 
model, Stolper-Samuelson theorem,  
No. 4. The Heckscher-Ohlin model continued; 
Stolper-Samuelson theorem, Rybczynski theorem, Factor Price equalization theorem, gains from trade empirical evidence of H-O model: Leontief paradox 
and empirical work of E. Leamer. The phenomenon of the role of intra-industry trade, empirical evidence (G-L index) 
5. Modern theories of trade; 
“Overlaping demand” (Linder) and “product cycle ” (Vernon) approach. Imperfect competition, product differentiation, scale economies: simple Krugman 
model (from the K&O textbook) 
No. 6. International Factor movements: 
International capital mobility (a simple neoclassical model), International labor mobility, the impact of taxation on labor mobility, “brain drain”, labor mobility 
in the European Union. 
No. 7. The instruments of trade policy: 
Basic tariff analysis: partial equilibrium approach: small and large country, general equilibrium effects, optimal tariff, post-war changes in the tariff level. 
Non-tariff measures: Comparison: of tariffs with: quantitative restrictions (QR’s),  
No. 8. The NTB’s and political economy of trade policy 
VER’s. Dumping and A-D procedures, subsidies and countervailing duties. Trade policy under imperfect competition: comparison of tariffs and 
NTB’s.infant protection, externalities, The arguments for free trade, strategic trade policy (idea of Brander-Spencer model), advantage of international 
negotiations: the role of GATT/WTO system. 
 
PART II: INTERNATIONAL FINANCE 
No. 9. National income and balance of payments: 
National income accounting for a closed economy. An open economy: current account (CA) and foreign indebtedness, CA and private and government 
savings. The balance of payments: Current and capital account, statistical discrepancy. 
No. 10. Markets for currencies and exchange rate in the short run 
Spot market for foreign currencies (clearing, hedging, speculation), forward markets, interest parity: uncovered and covered interest arbitrage, supply & 
demand for foreign exchange: exchange rate determination under flexible rate regime & under fixed regime,  
No. 11. Exchange rate in the long run  
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Purchasing Power Parity (PPP) and the law of one price, effective exchange rate. General model of long-run exchange rates.  
No. 12 Money and foreign exchange: AA-DD model 
Money in an open economy: demand for money: AA curve, foreign exchange: Goods and services equilibrium: DD curve, EE-DD model, automatic 
adjustment under a flexible exchange rate regime automatic adjustment under stable exchange rate regime: money creation process. 
No. 13. Macroeconomic policy under fixed and flexible exchange rates: 
Macroeconomic policy with capital immobility, policy with perfect (and imperfect) capital mobility, efficiency of monetary, fiscal and exchange rate policy 
under different exchange rate systems 
No. 14. International Monetary regimes 
The gold standard and macroeconomic adjustment (price-specie flow mechanism and rules of the game), the interwar period: search for a new system, 
Fixed exchange rates in the Bretton Woods system, Post-Bretton Woods system: flexible exchange rates and managed float: theory and macroeconomic 
performance. 
No. 15. European Monetary Union 
Optimum currency area, increased economic interdependence, economic cost and benefits of the monetary union, experience of the Euroland: Maastricht 
criteria, Poland and the EMU. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 1  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 2  15       15 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Entrepreneurship 
 

 15       15 1 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. An Overview of Entrepreneurs and Entrepreneurship 
2. Starting Your Small Business 
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3. Forms of Ownership 
4. Planning, Organizing, and Managing 
5. Obtaining the Right Financing 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Modern 
Management 

30        30 3 T, Proj, EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

• Organizations and management – basic concepts. 
• Management and organizations – past and present 

o the evolution of management theory,  
o what can we learn from the past? 
o metaphors and images of organizations and their practical implications, 
o approaches to improvement of organizational performance. 

• Managers in contemporary organizations. Managerial mistakes. Learning from experience. 
• Context – environment of contemporary organizations.  
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• Systemic approach to organizational analysis: mainstream in contemporary management. Counterintuitive behavior of complex systems. 
Feedback loops and archetypes. 

• Power and politics in organizations – why is it often neglected in organizational analysis? Fundamental bases of power in an organization. Faces 
of power. Games people play – examples and consequences of power games in organizations. 

• Creativity, innovation and corporate entrepreneurship. 
o sources and role of innovation, 
o entrepreneurship and intrapreneurship (corporate entrepreneurship), 
o the culture of entrepreneurship and intrapreneurship. 

 
• Critical management theories – selected examples  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Negotiations  30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Conflict and negotiations 
1. costs and benefits of conflict 
2. circle of conflict – types of conflict 
3. conflict of interests 
4.strategies (styles) of conflict resolution 
5. definition of negotiations 
6. when to bargain… 
7. types of interests 
8. prisoner’s dilemma 

Negotiations preparation (interests analysis, alternatives, BATNA, negotiative issues, criteria, propositions (bargaining mix), opening proposal, 
communication, commitments, parties relationships) 
Practicing and discussing subjects: 

• negotiations’ openning – formal and courtesy; negotiative anchor and interests 
• distributive bargaining; cooperation 
• role of concessions 
• revealing information 
• persuasion 
• communication (listening, talking, asking questions) 
• talking about interests 
• how to break a deadlock and avoid flop 
• „golden bridge” 
• steps for reaching agreement 
• bluff 
• break in negotiations 
• creative negotiations 
• ways of perceiving negotiative situation 
• building an advantage (negotiative diamond) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
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K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Market Research  30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1 Introduction to Marketing Research 
The Role of Marketing Research 
The Marketing Research Process: An Overview 
Conducting Marketing Research or Buying Market Research Data 
The Human Side of Marketing Research: Organizational and Ethical Issues 
2 Designing Research Studies 
Exploratory Research and Qualitative Analysis 
Secondary Data Research in a Digital Age 
Survey Research 
Observation 
Experimental Research 
3 Questionnaires 
Planning the Questionnaire 
Questionnaire Design 
Questioning and Types of Questions 
Bias in Questions 
Mail, Telephone & Internet Survey 
4 Interviewing 
Forms of Interview 
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Techniques of Asking Questions 
Interviewing Biases 
5 Measurement 
Scaling and Types of Measurement Scales 
Measurement and Attitude Scaling 
6 Qualitative Research & Attitude Research 
Techniques of Qualitative Research 
Principal Methods of Researching Consumer Products 
7 Sampling and Statistical Theory 
Sampling Designs and Sampling Procedures 
Types of Sampling 
Determination of Sample Size: A Review of Statistical Theory 
8 Forecasting Future Demand and Sales, Estimating Sales (Demand) Potential 
The Role and Importance of Forecasting 
Basic Forecasting Approach 
Basic Types of Forecasting 
Interpreting the Forecasting 
Sales (Demand) Potential Estimation Techniques 
9 Specific Research Applications 
Continuous Marketing Research 
Test Marketing 
Advertising Research 
Consumer Market Research 
Business–to–Business Research 
International Marketing Research 
10 Analysis and Reporting 
Editing, Coding, Tabulation 
Basic Data Analysis: Use Weight, Statistical Matching 
Differences between Groups and Relationships among Variables 
Data Handling and Interpretation 
Communicating Research Results: Research Reports, Oral Presentation, and Research Follow - Up 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
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K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Business Ethics 30        30 3 T, Proj, Essay B Nauki 
humanistyczne 
Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

1. Basic concepts and logic of the subject; introduction to the idea of company social responsibility. 
2. Leading contemporary themes and issues in the subject; Globalization; Sustainability and sustainable development; Kyoto. 
3. Stakeholder theory; the European Social Model and a comparison of North American and European approaches to the subject 
4. Leading approaches to moral philosophy which are of relevance to discussions in Business Ethics; comparison of their contrasting implications in 

relation to selected controversial issues. 
5. Critical analysis of the moral dimensions of a range of micro ethical issues that relate to the financial sector in the contemporary period in 

particular such as: moral hazard, insider trading, usury and extortion, bribery and corruption. 
6. Critical analysis of the moral dimensions of a range of other micro ethical issues such as whistleblowing, ethics of marketing 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Financial Markets 15        15 2 T, Proj,  B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

The aims of this course are 
• To examine how financial markets such as bond, stock and foreign exchange markets work 
• To examine how financial institutions such as banks and insurance companies work 
• To examine the role of money in the economy 

Financial markets are markets in which funds are transferred from people who have an excess of available funds to people who have a shortage of funds 
• Financial markets have become increasingly integrated throughout the world.  
• The international financial system has tremendous impact on domestic economies: 

o How a country’s choice of exchange rate policy affect its monetary policy? 
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o How capital controls impact domestic financial systems and therefore the performance of the economy? 
o Which should be the role of international financial institutions like the IMF? 

We will use the following approach: 
• A simplified approach to the demand for assets 
• The concept of equilibrium 
• Basic supply and demand to explain behavior in financial markets 
• The search for profits 
• An approach to financial structure based on transaction costs and asymmetric information 
• Aggregate supply and demand analysis 

We will pick and choose from the following Topics: 
 1 Why Study Money, Banking, and Financial Markets? 
 2 An Overview of the Financial System 
 3 What Is Money? 
 4 Understanding Interest Rates 
 5 The Behavior of Interest Rates 
 6 The Risk and Term Structure of Interest Rates 
7 The Stock Market, the Theory of Rational Expectations, and the Efficient Market Hypothesis 
8 Financial Crises and the Subprime Meltdown 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 



41 

 

 S1_U02 
S1_U03 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Statistics and 
Econometrics for 
Business 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Some topics in mathematics – continuity, derivatives and differentiation (2h, HD)  
2. Some topics in mathematics – linear algebra (2h, HD)  
3. Some topics in mathematics – extremes finding (2h, HD)  
4. Random variables, descriptive statistics (2h, HD)  
5. Basic statistical inference (2h, HD)  
6. Computer laboratory – training with E-views software (2h)  
7. Simple regression model (2h, HD ,JK Ch. 7, CB Ch. 3)  
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8. Multiple regression model (2h,HD, JK Ch. 10, CB Ch. 3)  
9. Violations of basic assumptions in regression model and their consequences (2h, HD, JK Ch. 8, CB Ch. 4)  
10. Estimation with deficient data, seasonality (2h, HD, JK Ch. 9, CB Ch. 4)  
11. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
12. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
13. Stationarity and cointegration of time series (2h, HD, WHG Ch. 18, CB Ch. 7)  
. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 3  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 4  15       15 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar   30      30 2 PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego seminarium.  

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Entrepreneurship 
 

 15       15 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

6. Developing Marketing Strategies 
7. Promotion and Distribution 
8. Managing Human Resources - Employee Relationships 
9. Basic Financial Planning 
10. Entrepreneur on International Market 
11. Business Plan 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
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S1_K03 

International 
Commercial Law 

 30       30 2 T, Essay B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The two above-mentioned objectives determine to a high extent the contents of the course. The first part of it presents the law of the World Trade 
Organization. It starts with the description of the history of the WTO, the structure of its law and with particulars of more detailed topics. The second part is 
connected with international law having some reference to private contracts. The point of departure is the presentation of the multiplicity of laws of different 
countries and possible problems connected with them. Then the reference to conflict of laws rules and rules on international jurisdiction is made. Then 
selected topics connected with international instruments on trade are presented – specially the Vienna Convention on international sale of goods and 
INCOTERMS. 

1. The scope of the course. 
2. The origins of GATT and WTO. 
3. The negotiating rounds. 
4. The structure of the WTO Agreement. 
5. The structure of the WTO. 
6. WTO – powers and decision-making. 
7. The Most-Favoured-Nation Principle in GATT’94. 
8. The National Treatment in GATT’94. 
9. The prohibition of quantitative restrictions and exceptions to that principle. 
10. The rules on antidumping. 
11. The rules on dispute settlement. 
12. The rules on subsidies. 
13. The introduction to GATS and TRIPS. 
14. International trade from the perspective of private law. 
15. The mulitiplicity of laws and jurisdictions. 
16. The rules on conflict of laws. 
17. The rules on jurisdiction. 
18. The importance of choice of law and choice of jurisdiction rules. 
19. The Vienna Convention on international sale of goods. 
20. The INCOTERMS. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K03 

Strategic Marketing 
Management 

 30       30 3 T, EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of the subject is locating marketing in a strategic context and to demonstrate how the available range of theoretical models can be applied at 
different levels of strategic marketing decisions. 

Topics Readings 

1. Strategic Marketing vs. Marketing Planning - Introduction 
2. Mission & Objectives 
· establishing the corporate mission 
· influences on objectives and strategy 
· guidelines for establishing objectives and setting goals 
3. Analysing the Product Portfolio 
· models of portfolio analysis 
· market attractiveness and business position assessment 
· criticism of portfolio analysis 
4. Strategic Gap Analysis and Growth&Consolidation Strategies 
· types of the strategic gap 
· growth strategies 
· consolidation strategies 
5. Allocation Strategies 
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· growth 
· fast growth 
· selective growth 
· aliance 
· optimalization 
· market position defence 
· market exit strategies 
6. Demand Growth Strategies 
· strategies based on the number of buyers 
· strategies based on the level of consumption 
· selective demand growth strategies 
7. Strategies for Market Leaders 
· position defence 
· flanking defence 
· preemptive defence 
· counteroffensive defence 
· mobile defence 
· contraction defence 
8. Strategies for Market-Challengers 
· frontal attack 
· flank attack 
· encirclement attack 
· bypass attack 
· guerilla attack 
9. Strategies for Market-Followers& Nichers 
· following closely 
· following at a distance 
· following selectively 
10. Strategies for different PLC stages 
· strategies in the introduction stage 
· strategies in the growth stage 
· strategies in the maturity stage 
· strategies in the decline stage 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_U01 
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K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 

International 
Business 

 30       30 2 T, EP, 
Proj.,Essay 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The objective of this course is to introduce the student to problems and practices involving international business. The course will discuss the forces which 
help to company behavior on the international markets as well as international business operations. The course will also cover financing and investing 
internationally. Learning methods will include lecture, problems, and presentations by practitioners, discussions of latest economic news based on articles 
in the Economist, Financial Times, Wall Street Journal or other internet sources. After completing this course the student should be able to analyze 
international environment and perform basic international trade operations, understand nature of international risks and finally understand the basics of 
direct and indirect investing abroad. 
 

1. International Environment, Risks and Investments 
• Why and how to go abroad 
• Political, Economic, Regulatory environment and Risk  
• FDI vs. Portfolio investments 

2. Financial Environment of Intl. Business 
• International financial institutions 

3. Understanding the General Rules of International Operations 
• Custom practices 
• Uniforrm rules (ICC, UNCTAD) 
• Incoterms, RAFTD and others rules 

4. Documents in International Operations 
- warehouse receips 
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- bill of ladings, 
- insurance policies, 
- invoices 
- supported documents 

5. Financial Settlements in International Business Operations 
• Cheques, promissory notes and drafts, 
• Bank operations (collections, documentary credits, letters of credit, standbys, guarantees, letters of comfort) 

6. Multinational Enterprise – theory and practice 
7. International Business Strategies 

• Multinational Strategy  
• Organizing Strategy  
• Production Strategy  
• Marketing Strategy  
• Human Resource Management Strategy  
• Political Risk and Negotiation Strategy  
• International Financial Management  

8. Corporate Strategy and International Competitiveness 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
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S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Process 
Management 

 30       30 3 T, EP, 
Proj.,Essay 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course offers an introduction to fundamental concepts and techniques of business process management. Students will learn to identify, map and analyse processes 
using computer tools. The course involves final consulting project, conducted in line with the recommendations of BABOK®, business analysis standard by the International 
Institute of Business Analysis.Important: Each course participant will need to allocate significant amounts of time in order to complete course assignments and the final 
consulting project, therefore the course is primarily recommended for full-time IBP students, not exchange students. 

 
1. Introduction to business process management 

• History of process management concepts and approaches 
• Work analysis, simplification, automation and continuous improvement 
• Traditional organizational structures versus process orientation 

 
2. Analysis of business operations 

• Value chain model (Porter) 
• Outsourcing 
• Make-or-buy decisions and transaction costs 
• Virtual organization 

 
3. Manufacturing operations and Supply Chain Management (1) 

• Reorder Point System (ROP) Economic Order Quantity (EOQ) 
• ABC method 
• MRP and MRP2 
• Japanese manufacturing techniques: just-in-time (JiT), kanban, lean management, Total Quality Management (TQM) 

 
4. Manufacturing operations and Supply Chain Management (2) 

• Inventory-driven costs (IDC) (Callioni) 
• “Triple-A” supply chain (Lee) 
• E-procurement 
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• Six Sigma 
 
5. System dynamics 

• Simple dependencies in fishbone diagram (Ishikawa) versus feedback loops 
• System dynamics modeling (Forrester) 
• Bullwhip effect and “beer game” 
• Systemic interdependencies and consequences for organizations 
• Use of software Vensim PLE 

 
6. Processes and business strategy 

• Benchmarking 
• Value analysis 
• Quality systems (TQM, ISO 9001) 
• Ecological aspects of process management (optimization of energy consumption, reduction of CO2 emissions, ISO 14001 and EMAS) 
 

7. Business Process Reengineering 
• Cost reductions, downsizing and automation versus re-engineering of processes (Hammer, Champy) 
• Workflow improvements 
• Drawbacks and limitations of BPR 

 
8. Knowledge work 

• Knowledge work and knowledge workers 
• Tacit knowledge (Polanyi) 
• Codification and personalization of knowledge 
• Challenges of automating knowledge work 
• Non-standard activities and unstructured information 
• Process versus project management 
 

9. Balanced scorecard and process control 
• Balanced scorecard model (Kaplan, Norton) 
• Relations between financial, customer, process and innovation-related metrics 
• Key Performance Indicators (KPIs) 
• Process improvements combined with cost reductions, better asset utilization, shorter cash-to-cash cycles 

 
10. Business process automation and use of IT systems 

• Process modeling terminology and symbols 
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• Use of software ARIS Express 
• Automation of workflows by IT systems 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

International 
Political Relations 

15        15 2 T, EP B Nauki o polityce 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z International Economic Relations 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Four Theories of Intl. Relations;  
2. From International Relations to Global Politics;  
3. The End of Cold War – and its consequences;  
4. World Order – and emerging New World Order;  
5. State and Nation in globalized world;  
6. Global Politics;  
7. Intergovernmental Organizations and NGO’s;  
8. Regionalism;  
9. EU as case study of integration;  
10. UN System;  
11. Main economic institutions on intl. arena. 
12. Asia as a major global player;  
13. USA – remaining Superpower,  
14. India and emerging markets;  
15. Global challenges (climate change, environment, new scientific revolution – information age, etc.) 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
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S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

International 
Economic Relations 

15        15 2 T, EP B Ekonomia i finanse 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z International Political Relations 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. From International Economic Relations to Global Economy; 
2. Local economy in globalized world   
3. World Economic Order – and emerging New World Order;  
4. Global Economic Policy;  
5. Economic Regionalism;  
6. EU as case study of integration;  
7. WTO system 
8. Global Economic Geography 

1. China 
2. India 
3. Asia 
4. USA 
5. Europe 
6. Latin America 

9. Main economic institutions on intl. arena. 
10. Global challenges (climate change, environment, new scientific revolution – information age, etc.) 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
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K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Organizational 
Ethnography 

30        30 2 T, EP, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z Intercultural Communication 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ethnography is presented as a way to understand and analyze organizational reality. Culture as a root metaphor for organizations is used in this course. 
Different methods as well as approach to interpretation of data are presented. 
 

1) Culture – root metaphor of organization. 
2) Ethnography and organizational ethnography – research tradition. 
3) Basic assumptions of ethnographic research, 
4) Methods used in ethnography. 
5) Observation 
6) Interviews 
7) Document Analysis 
8) Coding of data. 
9) Interpretation of data  
10) Building models and theories on the basis of ethnographic research. 
11) Trainagulation and other ways to validate research.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Intercultural 
Communication 

30        30 2 T, EP, E B Nauki 
humanistyczne 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z Organizational Ethnography 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

International business requires the ability to communicate and co-operate effectively with people from different cultures. Understanding the effect of cultural 
difference on communication and social interaction is a vital prerequisite for acting in an interculturally competent manner. This course provides an extensive 
and in-depth introduction to the different intercultural theories and methodological approaches and to how they can be applied to understand, analyse and 
approach intercultural business encounters, focusing on the following subjects:  

Course Outline: 

 Different communication models and styles  
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 Concepts of culture 
 Categories of cultural description and analysis  
 Identity and culture 
 Diversity in teams 
 Interculturality in multinational organisations  
 Differences in management styles 
 Global and culture-specific advertising 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

International 
Logistics 

30        30 2 T, EP, E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z Technology Management 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Aim of the subject: 
1. To provide students with a basic understanding of the role of international logistics and its relationship to global supply chain management. 
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2. To enable students to identify and understand contemporary issues that impact international logistics, and the problems that may arise due to these 
issues (and what options to consider in order to solve those problems). 
3. To acquaint students with the basic documents, terminology and channel intermediaries in international logistics operations. 
Content: 

1. Global Commerce and Supply Chains 
2. The Role of Logistics 
3. Challenges to Logistics 
4. International Logistics and SCM Design and Planning (Case IKEA) 
5. Global Logistics and SCM Design and Planning (Case Valkyrie) 
6. The Next Issues 

- Supply/Demand Coordination 
- Global Sourcing Beyond Lowest Total Cost (Network Design; Global Market Making) 
- Global Trade Management (Compliance) 
- Risk Management (Integrated and Cohesive) 
- Consideration of Product, Service and Process Design 
- Using Technology to Speed Decision-Making 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 



59 

 

S1_K02 
S1_K03 

Technology 
Management 

30        30 2 T, EP, E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z International Logistics 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students will understand how to better select technological opportunities and understand organizational challenges that prevent these technologies from 
being successful.  The class consists of case studies, and story-telling among students.  As such, students will be asked to view the firm as a whole and 
analyze the various functional areas of business and its external factors. 

In the course, students will learn to: 

1. Develop an awareness of the range, scope, and complexity of technological innovation, and the issues related to managing technological change. 
2. Understand different approaches to managing innovation. 
3. Clearly identify drivers and barriers to technological innovation within an organization. 
4. Understand what it takes to manage technological innovation 

Content: 

1. Overview of class 
2. Understand the language of innovation management   
3. What are technologies and what are innovations? 
4. The establishment of technologies 
5. Strategizing innovations 
6. Choosing and profiting from innovation 
7. Protecting innovation 
8. Humanizing innovation 
9. The product development process 
10. Innovation and failure 
11. The environment of technology and innovation 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Business 
Intelligence 

 30       30 2 Proj, PP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course aims at examining Business Intelligence (BI) as a broad category of applications and technologies for gathering, storing, analyzing, sharing and 
providing access to data to help enterprise users make better managerial decisions. You will learn the principles and best practices for how to use data in 
order to support fact-based decision making. Emphasis will be given to applications in marketing, where BI helps in, e.g., analyzing campaign returns, 
promotional yields, or tracking social media marketing; in sales, where BI helps performing for sales analysis; and in application domains such as Customer 
Relationship Management and e-Commerce. Practical experience will be gained by developing a BI project (case-study) with leading BI software. 
 

1. Data warehouses 
2. Dimensional Modeling 
3. OLAP 
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4. ETL 
5. KPIs and Dashboards 
6. BI Project Management 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Human Resource 
Management 

 30       30 2 T, EP, 
Proj.,Essay 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The teaching idea of these lectures is based on training course methodology. The theoretical issues are treated as framework for practical applications. The 
main goals of the course are:  
a) to present a proposal of approach to HRM in turbulent times,  
b) to inspire participants to develop their own, personal style of HRM,  
c) to create a learning environment which helps students to improve their potentials.  
The  perception of MRM, emerging from  globalization issue  and Work and Life Balance” movement are stressed. However more traditional issues (e.g. 
leadership, managing conflicts, assessment) are also included.  
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At the completion of the  course participants should be able to  
• understand the idea, role  and strategies of HRM in organizations 
• be able to establish various means of HRM 
 

Content: 
1. Positive psychology contribution to HCM 
2. Organizational communication  
3. Corporate culture and governance 
4. Assessment 
5. Career planning  in time of crises 
6. Rhetoric in Business 
7. Dealing with cultural differences 
8. Leadership in global context 
9. Achievement of the objectives of the global business 
10. Policy of HRM in time of  global crises 
11. Managing conflicts - global and local 
12. Transformative change 
13. International negotiations 
14.  Problems of brainwashing 
15. Organizational and personal guidelines for managing stress 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
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S1_K02 
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 
Semestr przeznaczony na studia zagraniczne lub praktyki zawodowe 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): n/a 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Managerial 
Accounting 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

I. Cost Accounting 
1. Costs for Stock Valuation and Profit Management 
1.1. Cost definition, costs and expenses, costs, revenues and matching concept, costs of operating (continuing) activities as a base for cost accounting. 
1.2. Classification of costs for stock for stock valuation and profit measurement: costs-by-kind (nature costs), product and period costs, direct and indirect 
costs, elements of manufacturing costs (case analysis), job and process costs, costs by an entity’s units, cost behavior: fixed and variable costs.  
2. Cost Accounting Systems (models) 
2.1. Full Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, accounting for materials and labor, accounting for overhead 
expenditures, cost calculation methods: process-costing and job-costing systems, product valuation and profit measurement. 
2.2. Variable Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, break-even point, full costing versus variable costing: 
comparison of their impact on profit (case analysis), fixed and variable costs separation methods, joint variable costs.  
2.3. Activity-based Costing (ABC) as an element of total cost management (TCM) and activity-based management (ABM), a comparison of ABC with 
„traditional” systems, general assumptions of ABC, activities and the ways of their measurement (cost drivers), cost pools, cost calculation (case 
analysis).  
II. Managerial Accounting 
1. Costs for Decision-making, Planning and Control 
1.1. Classification of costs for decision-making and planning: relevant and irrelevant costs, sunk costs, opportunity costs, incremental and marginal costs.  
1.2. Classification of costs for control: responsibility centers (cost centers, profit centers, investment centers), costs by responsibility centers: controllable 
and non-controllable.  
2. Information for Decision -Making 
2.1. Operating Leverage: construction and usage in decision-making processes. 
2.2. Cost-Volume-Profit Analysis: one-dimension model versus multi-dimension model, basic assumptions, margin of safety and its calculation, 
constructing the break-even chart, sensitivity analysis and its usage in decision-making, case studies. 
2.3. Accounting Information for Pricing Decisions: transaction prices and transfer process, cost-based pricing formulae, limitation of cost-plus pricing, 
relevant costs for pricing decisions, case studies. 
2.4. Measuring Costs and Benefits for Decision-making: relevant costs, relevant benefits and opportunity costs in decision-making, typical kinds of 
decisions based on costs and benefits e.g. make or buy decisions, special selling-price decisions, replacement of equipment decisions etc., case studies.  
2.5. Capital Investment Decisions: objectives of capital budgeting, decision-making model for capital investment decisions, the concept of NPV and IRR 
and their comparison, accounting rate of return, costs and benefits for capital investment decisions, case studies. 
3. Information for Planning and Control  
3.1. The budgeting process: budget as an element of planning process, why to produce budget?, stages of budgeting, methods of budgeting, main budget 
and its elements, cost budgeting: direct costs and standard costing, budgeting of overheads: flexible budgeting, case studies. 
3.2. Variance analysis: types of variances, procedures of variance analysis, case studies.  
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W03 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
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K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

International 
Banking and 
Finance 
 

30        30 2 EP, E, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

I. Banking and Its Industry 
I.1. Introduction to Banking  
I.2. Banking Financial Services 
I.3.Regulation of Banking: An Overview 
II. Analyzing Bank Performance and Determining Value 
II.1. Assets and Liabilities  
II.2. Creation of bank money 
II.3. Asset Management (loans, liquidity, etc.) 
II.4. Bank Sources of Founds (deposits, long term debt, equity capital, etc.) 
III. International Banking 
III.1.An Outline of International Banking (theory of international banking, banks on international financial markets, trade in banking services (loans, letters 
of credit, documentary collection), international rules of international payment (eg. UCP, URR, ISP), international payment system, Bank for International 
Settlements, multinational banking, investment banks on international markets) 
III.2.Anglosaxon versus Continental Banking System 
III.3. Banking System Around the World 
III.4. Banking System in Central and Eastern Countries 
IV. Euro versus Dollar and their Influence on World’s Financial System 
IV.1. Dollar and its Role in the International Banking Industry 
IV. 2. Euro, Reasons for Introduction and its Role in Financial Business 
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V. European Banking System 
V.1. Supervision and Regulation of Banking Business in EU 
V.2. Risk Management 
V.3. Money Laundering 
V.4.Emerging Trends in Global Banking 
VI. International Financial Markets 
VI.1. Structure of International Financial Markets 
VI.2. Global Financial Centres 
VI.3. International Financial Flows 
VII. F/X Markets 
VII.1. Forecasting Foreign Exchange Rates (FOREX) 
VII.2 Measuring Exposure, Transaction Exposure 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 5  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 6  15       15 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar (plus 
M.A. Thesis) 

  30      30 14 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego seminarium.  
K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
International 
Marketing 

 30       30 2 T, Proj., EP, 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Dynamic environments of international trade,  
2. Cultural environment of global markets,  
3. Cultural faces of negotiating with international customers/partners/regulators,  
4. International political and legal environments,  
5. Global market opportunities,  
6. Multinational market regions and market groups, Emerging Markets,  
7. Global marketing strategies,  
8. International marketing research and information systems,  
9. Exporting, consumer/industrial products and services for global markets, 
10. International channels of distribution and logistics,  
11. International advertising and promotion international personal selling and sales management, 
12. International pricing strategies,  
13. Gray markets, dumping, counter trade,  
14. International marketing organization and control. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
 

European Business 
Law 

30        30 2 EP, Inne: SP B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The source of this knowledge are the Treaty norms and the most important acts of the secondary law as well as judgments of the EU courts. The lecture 
focuses on an analysis of the development of the internal market freedoms (free movements of goods, persons, services and capital) and common 
competition rules applicable to undertakings (prohibition of restrictive practices and preventive control of concentrations). The course is primarily based on 
a US-style analysis of real cases which illustrate the development of these legal concepts. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03 
S1_W04 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K03 
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International 
Taxation 

 30       30 2 EP, E, Inne: SP B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1.         Introduction. International Tax Law and International Double Taxation Law. 
1.1.      Concepts. 
1.2.      Basic Legal Issues. 
2.         International Double Taxation. Types, Measures and Methods of its avoidance. 
2.1.      Economic Double Taxation vs. Legal Double Taxation. 
2.2.      Unilateral, Bilateral and Multilateral Measures. 
2.3.      Exemption Method and Tax Credit Method. 
2.3.1.   Full Exemption vs. Exemption with Progression. 
2.3.2.   Ordinary Tax Credit vs. Full Tax Credit. 
2.3.3.   Per-Income Limitation and Per-Country Limitation. 
3.         Model Double Taxation Conventions (OECD, UN, US). 
3.1.      OECD Model Double Taxation Convention. Concept and Development (1963, 1977, 1992-onwards). Detailed Structure. 
3.2.      UN and US Model Double Taxation Conventions. Brief Overview. 
3.3.      Source Country vs. Residence Country. Unlimited and Limited Tax Liability. Scope of Application of Double Taxation Treaties and Determination of 
the Residence for International Taxation Purposes. 
3.3.      Permanent Establishment and Taxation of Business profits. Concepts and Consequences in the Bilateral Double Taxation Treaties. 
3.4.      General Concept of Cross-Border Taxation of “Passive Income”. Taxation of Cross-Border Payments of Dividends, Interest and Royalty Payments 
under Polish Tax Law and Bilateral Double Taxation Treaties. Taxation of Cross-Border Leasing Payments. 
3.5.      Taxation of International Capital Gains. 
3.6.      International Taxation of Dependent Services and Directors’ Fees. 
3.7.      International Taxation of Associated Enterprises and International Transfer Pricing Issues. 
3.8.      Taxation of so-called “Other Income”. 
3.9.      Entry into Force vs. Effective Date of the Bilateral Double Taxation Treaty. 
4.         Tax Havens. 
4.1.      Characteristcs of Tax Havens and their Treatment under International Tax Law. Selected Examples 
4.2.      Advantages and Disadvantages of Using Tax Havens. OECD’s “Black List” vs. Poland’s Black List. 
5.         Other International Taxation Issues. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03 
S1_W04 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K03 

Operations 
Research 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Introduction to Operation Research  
2. Linear Programming 
3. Simpleks Method  
4. Transportation Problems  
5. Duality Theory 
6. Network Optimization 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U02 
S1_K01 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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1.2. Semestr dla specjalności: International Financial Management 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

International 
Management 
 
 

 30       30 3 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

 
1. Assessing the International Environment. 
1.1. The Challenge. 
1.2. Political, Economic, Legal and Technological Environment. 
2. Cross-Cultural Corporate Social Responsibility. 
2.1. Managing Interdependence: Corporate Social Responsibility. 
2.2. The Role of Culture. 
3. Communication Across Cultural Borders: Global Alliances and Operations. 
3.1. Communication across Culture Barriers. 
3.2. Negotiation and Decision Making. 
3.3. Formulating Strategy for the International Market. 
3.4. Implementing Strategy: Cross-Border Alliances. 
4. Integrating Parent Country Nationals (PCNs) with Host Country Nationals (HCNs) and Third Country Nationals (TCNs) 
4.1. Organising Structure for a Global Operation 
4.2. International Staffing: Training and Development. 
5. Managing An International Workforce 
5.1. Managing ”Expats.” Host Country Labour Relations. 
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7. Multinational Enterprise. 
7.1. Managing a Multinational Enterprise. 
8. Motivating and Leading in a Global Organisation. 
8.1. Managing a Foreign Subsidiary. 
8.2. Multinational Manager 
8.3. Ethical and Social Responsibility in Multinational Management. 
. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Strategic 
Management 
 

 30       30 2 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Introduction to the Strategy Course 
2. Strategy as a plan 
• Main assumptions 
• General strategy model 
• Tools – trends, programs, SWOT  
3. Strategy as a pattern 
• Main assumptions 
• Development of inertial pattern 
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• Tools – analysis of organizational rules of the game 
4. Strategy as position at the marketplace  
• Main assumptions; 
• General strategy model; 
• Tools: 

o 5 forces model; 
o Value net model; 
o Stakeholder model; 
o Generic strategies framework; 
o Value chain model and strategy as set of choices and activities. 

5. Strategy as core competence 
• Main assumptions 
• General strategy model – VRIO framework 
• Tools 

o Core competence exercise 
o Strategy as configuration – developing innovative strategies 

• Strategy as simple rules and real options. 
6. Developing and implementing strategy  
• Selection of approach and 5 elements of good strategy - making choices and implementing them. 
• Types of strategy – classical typologies and trade offs 

• Price-quality  
• Old-new markets/products 
• Conservative versus offensive strategies 
• Generic strategies 
• Focused and diffused advantages  

       Analyze the industry 
• Evaluate strategic position of company from the perspective of different typologies 

7. Strategic toolbox 
• Analyzing strategic groups and practical significance of drawing groupings – making options clear 
• Analyzing value chains 
• Benchmarking 
• Configuration analysis 
• Portfolio Analyzes  
• Rules of good and bad strategic portfolio 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Management 
Information 
Systems 

15 15       30 3 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Management Information System: definitions, typology and characteristic (Transaction Processing Systems, Management Information Systems, 
Decision Support Systems, Expert Systems, Executive Information Systems, Artificial Intelligence Systems, Management Support Systems), 
 2.   The role of integration in management information system development 
2.1. Benefits resulting from linking systems of different structures: MIS and ES, ES and DSS, EIS and DSS, ES and EIS, EIS and MIS, links between 
systems of the same type, 
2.2. Integration within unified universal systems, 
2.3. Changes in MIS typology caused by integration (Integrated Management Support Systems, Dedicated Expert Systems, Telecommunication (Internet) 
Systems), 
3. Problems with implementation and changes management information systems of MRPII/ERP (material resource planning/enterprise resource 
planning) class –  
3.1. Principles of MIS selection in the firm development and information problems connected with the process 
3.2. The concept of elimination of barriers to the implementation of integrated systems with the use of I-Case tools 
4. E-Commerce and e-Banking 
4.1. E-commerce brief characteristic 
4.2. The place and role of the Internet in the development of Polish companies, 
4.3. E-Banking brief characteristics 
4.4.  Electronic and internet banking applications  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Corporate Finance  30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i  
jakości 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Introduction (1 hour) 
• Area of Finance 
• Agency Problems 
• Value and Options 

 
Financial Statement Analysis (3 hours) 

• Quality of Assets 
• Quality of Earnings 
• Ratio Analysis 
• Economic Value Added 

 
Time Value of Money (4 hours) 

• The Concept of Compounding 
• Future Value 
• Present Value 
• Ordinary Annuities, Annuities Due 
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• Effective Annual Rate 
 
Capital Budgeting under Conditions of Certainty (4 hours) 

• Capital Budgeting Criteria: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period, … 
• Cash Flow Valuation 
• Non-profit Investment 
• Investment and Flexibility 

 
Cost of Capital (4 hours) 

• Cost of Capital Component 
• Debt 
• Preferred 
• Common Equity 

 
Bond and Stock Valuation (4 hours) 

• Key Features of Bonds 
• Bond Valuation 
• Measuring Yield 
• Features of Common Stock 
• Determining Common Stock Values 

 
Working Capital Management (4 hours) 

• Alternative Working Capital Policies 
• Criteria of Evaluation of Short-term Borrowing 
• Preparation of Cash Budget 

 
Capital Structure Decisions (4 hours) 

• Overview Capital Structure Effects 
• Business versus Financial Risk 
• Capital Structure Theory 
• Lease Financing 
• Distribution to Shareholders: Dividends and Repurchases 

 
Mergers & Acquisitions (2 hours) 

• Types of Mergers 
• Synergy Valuation 
• Merger Analysis 
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• Leveraged Buyout 
• Value Based Management 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

International 
Economics 

30        30 3 Test, EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

PART I: INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 
No. 1 Introduction: World economy; 
World economy, “traditional” inter-sectoral and inter-industry division of labor, description of trade flows and monetary equilibria after 1945; measuring 
openness of the economy; the institutional framework of the world economy: the role of GATT/WTO, IMF and World Bank. The simplest gravity model 
No. 2 The Ricardian model;  
Production possibility frontier, relative prices, gains from trade, Ricardian model and comparative advantage, relative wages in the multigood model, 
empirical evidence: MacDougall and others. 
No. 3 The Hecksher-Ohlin model; 
Assumptions of a 2x2x2 model, resource abundance and relative factor prices, pattern of production and specialization, relative prices, factor specific 
model, Stolper-Samuelson theorem,  
No. 4. The Heckscher-Ohlin model continued; 
Stolper-Samuelson theorem, Rybczynski theorem, Factor Price equalization theorem, gains from trade empirical evidence of H-O model: Leontief paradox 
and empirical work of E. Leamer. The phenomenon of the role of intra-industry trade, empirical evidence (G-L index) 
5. Modern theories of trade; 
“Overlaping demand” (Linder) and “product cycle ” (Vernon) approach. Imperfect competition, product differentiation, scale economies: simple Krugman 
model (from the K&O textbook) 
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No. 6. International Factor movements: 
International capital mobility (a simple neoclassical model), International labor mobility, the impact of taxation on labor mobility, “brain drain”, labor mobility 
in the European Union. 
No. 7. The instruments of trade policy: 
Basic tariff analysis: partial equilibrium approach: small and large country, general equilibrium effects, optimal tariff, post-war changes in the tariff level. 
Non-tariff measures: Comparison: of tariffs with: quantitative restrictions (QR’s),  
No. 8. The NTB’s and political economy of trade policy 
VER’s. Dumping and A-D procedures, subsidies and countervailing duties. Trade policy under imperfect competition: comparison of tariffs and 
NTB’s.infant protection, externalities, The arguments for free trade, strategic trade policy (idea of Brander-Spencer model), advantage of international 
negotiations: the role of GATT/WTO system. 
 
PART II: INTERNATIONAL FINANCE 
No. 9. National income and balance of payments: 
National income accounting for a closed economy. An open economy: current account (CA) and foreign indebtedness, CA and private and government 
savings. The balance of payments: Current and capital account, statistical discrepancy. 
No. 10. Markets for currencies and exchange rate in the short run 
Spot market for foreign currencies (clearing, hedging, speculation), forward markets, interest parity: uncovered and covered interest arbitrage, supply & 
demand for foreign exchange: exchange rate determination under flexible rate regime & under fixed regime,  
No. 11. Exchange rate in the long run  
Purchasing Power Parity (PPP) and the law of one price, effective exchange rate. General model of long-run exchange rates.  
No. 12 Money and foreign exchange: AA-DD model 
Money in an open economy: demand for money: AA curve, foreign exchange: Goods and services equilibrium: DD curve, EE-DD model, automatic 
adjustment under a flexible exchange rate regime automatic adjustment under stable exchange rate regime: money creation process. 
No. 13. Macroeconomic policy under fixed and flexible exchange rates: 
Macroeconomic policy with capital immobility, policy with perfect (and imperfect) capital mobility, efficiency of monetary, fiscal and exchange rate policy 
under different exchange rate systems 
No. 14. International Monetary regimes 
The gold standard and macroeconomic adjustment (price-specie flow mechanism and rules of the game), the interwar period: search for a new system, 
Fixed exchange rates in the Bretton Woods system, Post-Bretton Woods system: flexible exchange rates and managed float: theory and macroeconomic 
performance. 
No. 15. European Monetary Union 
Optimum currency area, increased economic interdependence, economic cost and benefits of the monetary union, experience of the Euroland: Maastricht 
criteria, Poland and the EMU. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
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K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 1  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 2  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 3  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Market Research  30       30 2 T, Proj B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

1 Introduction to Marketing Research 
The Role of Marketing Research 
The Marketing Research Process: An Overview 
Conducting Marketing Research or Buying Market Research Data 
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The Human Side of Marketing Research: Organizational and Ethical Issues 
2 Designing Research Studies 
Exploratory Research and Qualitative Analysis 
Secondary Data Research in a Digital Age 
Survey Research 
Observation 
Experimental Research 
3 Questionnaires 
Planning the Questionnaire 
Questionnaire Design 
Questioning and Types of Questions 
Bias in Questions 
Mail, Telephone & Internet Survey 
4 Interviewing 
Forms of Interview 
Techniques of Asking Questions 
Interviewing Biases 
5 Measurement 
Scaling and Types of Measurement Scales 
Measurement and Attitude Scaling 
6 Qualitative Research & Attitude Research 
Techniques of Qualitative Research 
Principal Methods of Researching Consumer Products 
7 Sampling and Statistical Theory 
Sampling Designs and Sampling Procedures 
Types of Sampling 
Determination of Sample Size: A Review of Statistical Theory 
8 Forecasting Future Demand and Sales, Estimating Sales (Demand) Potential 
The Role and Importance of Forecasting 
Basic Forecasting Approach 
Basic Types of Forecasting 
Interpreting the Forecasting 
Sales (Demand) Potential Estimation Techniques 
9 Specific Research Applications 
Continuous Marketing Research 
Test Marketing 
Advertising Research 
Consumer Market Research 
Business–to–Business Research 
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International Marketing Research 
10 Analysis and Reporting 
Editing, Coding, Tabulation 
Basic Data Analysis: Use Weight, Statistical Matching 
Differences between Groups and Relationships among Variables 
Data Handling and Interpretation 
Communicating Research Results: Research Reports, Oral Presentation, and Research Follow - Up 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Financial Markets 15        15 2 T, Proj,  B Ekonomia i finanse 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aims of this course are 
• To examine how financial markets such as bond, stock and foreign exchange markets work 
• To examine how financial institutions such as banks and insurance companies work 
• To examine the role of money in the economy 
Financial markets are markets in which funds are transferred from people who have an excess of available funds to people who have a shortage of 
funds 
• Financial markets have become increasingly integrated throughout the world.  
• The international financial system has tremendous impact on domestic economies: 

o How a country’s choice of exchange rate policy affect its monetary policy? 
o How capital controls impact domestic financial systems and therefore the performance of the economy? 
o Which should be the role of international financial institutions like the IMF? 

We will use the following approach: 
• A simplified approach to the demand for assets 
• The concept of equilibrium 
• Basic supply and demand to explain behavior in financial markets 
• The search for profits 
• An approach to financial structure based on transaction costs and asymmetric information 
• Aggregate supply and demand analysis 

We will pick and choose from the following Topics: 
 1 Why Study Money, Banking, and Financial Markets? 
 2 An Overview of the Financial System 
 3 What Is Money? 
 4 Understanding Interest Rates 
 5 The Behavior of Interest Rates 
 6 The Risk and Term Structure of Interest Rates 
7 The Stock Market, the Theory of Rational Expectations, and the Efficient Market Hypothesis 
8 Financial Crises and the Subprime Meltdown 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
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K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Intercultural 
Communication 

30        30 2 T, EP, E B Nauki 
humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

International business requires the ability to communicate and co-operate effectively with people from different cultures. Understanding the 
effect of cultural difference on communication and social interaction is a vital prerequisite for acting in an interculturally competent manner. 
This course provides an extensive and in-depth introduction to the different intercultural theories and methodological approaches and to 
how they can be applied to understand, analyse and approach intercultural business encounters, focusing on the following subjects:  

Course Outline: 

 Different communication models and styles  
 Concepts of culture 
 Categories of cultural description and analysis  
 Identity and culture 
 Diversity in teams 
 Interculturality in multinational organisations  
 Differences in management styles 
 Global and culture-specific advertising 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Corporate 
Governance 

30        30 2 T, EP, E B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

What is corporate governance, and why is good governance so important to the efficient running of companies, and to society at large? In this course is 
examine what is corporate governance: its sources and development in history and in law, as well as its importance to the functioning of a modern 
economy. Presented in four parts, this course begins by first looking at the foundations of corporate governance: the capitalist system in which modern 
firms operate, and how ideas concerning property, ownership, and contracts have contributed to the evolution of corporate governance, as well as how 
these ideas have contributed to corporate governance as it is practiced today. The critical role is played by what are known as the “gatekeepers”: 
investment banks, security analysts, and credit rating agencies. Finally, we look at the “self-regulation” of firms , and the increasing importance to 
corporations of their “social responsibility”. 
The contemporary context of a globalized economy is such that, insofar as firms have an impact across borders, the question of corporate governance 
will, by definition, have an international dimension. This module underlines a European perspective in corporate governance, and pays particular attention 
to each of the main European “models” of corporate governance. Nevertheless, the module uses a systemic approach, and examines corporate 
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governance actors and structures in the United States, in Asia, and in transitional economies, in addition to those in Europe. The course uses theory and 
case study tools from each of the major corporate governance systems. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Financial 
Economics 

30        30 2 T, EP, B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rigorous coverage of the principles and practical applications of financial economic theory. Topics include: the traditional findings of neoclassical financial 
economics, the real-world institutional setting of financial economics, tools for measuring and coping with risk, the selection and pricing of risky assets, the 
nature and pricing of derivative instruments, the effects of capital market imperfections and limits to arbitrage, capital structure decisions in the presence 
of capital market imperfections. 
Content: 
1. Introduction to Financial Economics  
2. Finance in a Certainty World with a Perfect Capital Market  
3. Financial System  
4. Tools for Coping with Risk  
5. Selection and Pricing of Risky Assets  
6. Derivative Instruments  
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7. Capital Market Imperfections and the Limits to Arbitrage  
8. Capital Structure Decisions in Imperfect Capital Markets  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Statistics and 
Econometrics for 
Business 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Some topics in mathematics – continuity, derivatives and differentiation (2h, HD)  
2. Some topics in mathematics – linear algebra (2h, HD)  
3. Some topics in mathematics – extremes finding (2h, HD)  
4. Random variables, descriptive statistics (2h, HD)  
5. Basic statistical inference (2h, HD)  
6. Computer laboratory – training with E-views software (2h)  
7. Simple regression model (2h, HD ,JK Ch. 7, CB Ch. 3)  
8. Multiple regression model (2h,HD, JK Ch. 10, CB Ch. 3)  
9. Violations of basic assumptions in regression model and their consequences (2h, HD, JK Ch. 8, CB Ch. 4)  
10. Estimation with deficient data, seasonality (2h, HD, JK Ch. 9, CB Ch. 4)  
11. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
12. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
13. Stationarity and cointegration of time series (2h, HD, WHG Ch. 18, CB Ch. 7)  
. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
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K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 4  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar   30      30 2 PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego seminarium.  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Ethics and 
Corporate Social 
Responsibility in 
Finance 

30        30 3 T, Proj, Essay B Nauki 
humanistyczne 
Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

1. Basic concepts and logic of the subject; introduction to the idea of company social responsibility. 
2. Leading contemporary themes and issues in the subject; Globalization; Sustainability and sustainable development; Kyoto. 
3. Stakeholder theory; the European Social Model and a comparison of North American and European approaches to the subject 
4. Leading approaches to moral philosophy which are of relevance to discussions in Business Ethics; comparison of their contrasting implications in 

relation to selected controversial issues. 
5. Critical analysis of the moral dimensions of a range of micro ethical issues that relate to the financial sector in the contemporary period in 

particular such as: moral hazard, insider trading, usury and extortion, bribery and corruption. 
6. Critical analysis of the moral dimensions of a range of other micro ethical issues such as whistleblowing, ethics of marketing 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
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K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

International 
Business 

 30       30 2 T, EP, 
Proj.,Essay 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The objective of this course is to introduce the student to problems and practices involving international business. The course will discuss the forces which 
help to company behavior on the international markets as well as international business operations. The course will also cover financing and investing 
internationally. Learning methods will include lecture, problems, and presentations by practitioners, discussions of latest economic news based on articles 
in the Economist, Financial Times, Wall Street Journal or other internet sources. After completing this course the student should be able to analyze 
international environment and perform basic international trade operations, understand nature of international risks and finally understand the basics of 
direct and indirect investing abroad. 
 

2. International Environment, Risks and Investments 
• Why and how to go abroad 
• Political, Economic, Regulatory environment and Risk  
• FDI vs. Portfolio investments 

3. Financial Environment of Intl. Business 
• International financial institutions 

4. Understanding the General Rules of International Operations 
• Custom practices 
• Uniforrm rules (ICC, UNCTAD) 
• Incoterms, RAFTD and others rules 
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5. Documents in International Operations 
- warehouse receips 
- bill of ladings, 
- insurance policies, 
- invoices 
- supported documents 

6. Financial Settlements in International Business Operations 
• Cheques, promissory notes and drafts, 
• Bank operations (collections, documentary credits, letters of credit, standbys, guarantees, letters of comfort) 

8. Multinational Enterprise – theory and practice 
9. International Business Strategies 

• Multinational Strategy  
• Organizing Strategy  
• Production Strategy  
• Marketing Strategy  
• Human Resource Management Strategy  
• Political Risk and Negotiation Strategy  
• International Financial Management  

9. Corporate Strategy and International Competitiveness 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Mergers, 
Aquisitions, 
Restructuring and 
Project Finance 

30        30 2 T, EP, E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Uwagi Kurs proponowany zamiennie z Technology Management 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

A. Mergers & Acquisitions 
1. Introduction  

 Value Gap/Motives/Sources of Gains/Ways to Create Value  
 Current trends in restructuring and examples  
 Generalized DCF,  
 Free Cash Flow 
 Acctng. Scorecard Cash  

2. Flow Identity 
 Valuation Techniques 
 Valuation Strategies 

3. Structuring Transactions  
 Mergers v. Tender Offers 
 Means of Payment 
 Accounting Effects 
 Tax Effects 

4. Record of Success  
 Winners and Loser in M&A Transactions 
 Empirical Tests of Theories 

5. International M&A  
B. Corporate Restructuring 

1. Splitting the Firm into Parts  
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• Divestures 
• Equity Carve-Outs 
• SpinOffs 
• Tracking Stocks 

2. Bankruptcy Acquisitions 
3. LBOs MBOs  

• Going Private Transactions  
• Leveraged Recapitalizations 

C. Project Finance 
1. Basics of Infrastructure and Project Finance  

• Infrastructure: definitions, stakeholders, macroeconomic benefits, historical and projected requirements  
• Key role of government in building and maintaining infrastructure assets  
• Users versus free riders: Who pays for the cost of infrastructure? 
• Key risks and mitigants in developing large-scale infrastructure projects  

2. Fundamentals of project finance as a tool for risk management  
3. Project finance capital providers, market statistics and recent market developments 
4. Developing the Requisite Transactional Skill-Set  

• Project viability and evaluation 
• Financial modeling and returns analysis  
• Legal and financial structuring  
• Contract documentation and debt covenants 
• Rating agencies and project credit risk 

5. Growing Reliance on the Private Sector  
• Public sector constraints: politics, election cycles and fiscal budgetary considerations  
• Evolution of public-private partnerships (PPP or P3)  
• PPP/P3 project spectrum, key benefits and main drawbacks  
• Comparative government infrastructure policies and best practices 

6. Fortifying a Stationary Target  
• Assessing political and sovereign risk over long-term investment/planning horizons  
• Governance and transparency  
• Providing value to host governments  
• Creeping versus outright expropriation  
• Infrastructure investments in emerging markets versus developed countries  
• Piercing non-investment grade sovereign ratings ceilings 

7. Environmental and Other Regulatory Considerations  
• Fossil fuel versus renewable energy projects  
• Government energy policy and the impact of subsidies  
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• National and supranational environmental and climate change regulations  
• Sustainability, social impact and human rights 

8. Market Outlook  
• Infrastructure as a new and developing asset class  
• Recent market innovations, current bottlenecks and regulatory roadblocks and possible solutions  
• Repurposing the multi-lateral development banks and sovereign credit agencies  
• Credit enhancement and the role of the rating agencies 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Technology 
Management 

30        30 2 T, EP, E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Students will understand how to better select technological opportunities and understand organizational challenges that prevent these technologies from 
being successful.  The class consists of case studies, and story-telling among students.  As such, students will be asked to view the firm as a whole and 
analyze the various functional areas of business and its external factors. 

In the course, students will learn to: 

5. Develop an awareness of the range, scope, and complexity of technological innovation, and the issues related to managing technological change. 
6. Understand different approaches to managing innovation. 
7. Clearly identify drivers and barriers to technological innovation within an organization. 
8. Understand what it takes to manage technological innovation 

Content: 

12. Overview of class 
13. Understand the language of innovation management   
14. What are technologies and what are innovations? 
15. The establishment of technologies 
16. Strategizing innovations 
17. Choosing and profiting from innovation 
18. Protecting innovation 
19. Humanizing innovation 
20. The product development process 
21. Innovation and failure 
22. The environment of technology and innovation 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 



98 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

International 
Taxation 

 30       30 2 EP, E, Inne: SP B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1.         Introduction. International Tax Law and International Double Taxation Law. 
1.1.      Concepts. 
1.2.      Basic Legal Issues. 
2.         International Double Taxation. Types, Measures and Methods of its avoidance. 
2.1.      Economic Double Taxation vs. Legal Double Taxation. 
2.2.      Unilateral, Bilateral and Multilateral Measures. 
2.3.      Exemption Method and Tax Credit Method. 
2.3.1.   Full Exemption vs. Exemption with Progression. 
2.3.2.   Ordinary Tax Credit vs. Full Tax Credit. 
2.3.3.   Per-Income Limitation and Per-Country Limitation. 
3.         Model Double Taxation Conventions (OECD, UN, US). 
3.1.      OECD Model Double Taxation Convention. Concept and Development (1963, 1977, 1992-onwards). Detailed Structure. 
3.2.      UN and US Model Double Taxation Conventions. Brief Overview. 
3.3.      Source Country vs. Residence Country. Unlimited and Limited Tax Liability. Scope of Application of Double Taxation Treaties and Determination of 
the Residence for International Taxation Purposes. 
3.3.      Permanent Establishment and Taxation of Business profits. Concepts and Consequences in the Bilateral Double Taxation Treaties. 
3.4.      General Concept of Cross-Border Taxation of “Passive Income”. Taxation of Cross-Border Payments of Dividends, Interest and Royalty Payments 
under Polish Tax Law and Bilateral Double Taxation Treaties. Taxation of Cross-Border Leasing Payments. 
3.5.      Taxation of International Capital Gains. 
3.6.      International Taxation of Dependent Services and Directors’ Fees. 
3.7.      International Taxation of Associated Enterprises and International Transfer Pricing Issues. 
3.8.      Taxation of so-called “Other Income”. 
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3.9.      Entry into Force vs. Effective Date of the Bilateral Double Taxation Treaty. 
4.         Tax Havens. 
4.1.      Characteristcs of Tax Havens and their Treatment under International Tax Law. Selected Examples 
4.2.      Advantages and Disadvantages of Using Tax Havens. OECD’s “Black List” vs. Poland’s Black List. 
5.         Other International Taxation Issues. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_K01 
S2_K03 

Financial 
Institutions 

30        30 3 EP, E B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Overview of the Financial System 
2. Economic Analysis of Financial Structure 
3. Banking and the Management of Financial Institutions 
4. Economic Analysis of Financial Regulation 
5. Banking Industry:  Structure and Competition 
6. Central Banks and the Federal Reserve System  

1. The Money Supply Process  
2. Tools for Monetary Policy  
3. The Conduct of Monetary Policy: Strategy and Tactics 

7. Money and Capital Markets 
8. Investment Funds 
9. Venture Capital 
10. Insurance Companies 
11.  The International Financial System 
12. Financial Crises and the Subprime Meltdown 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K-U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Financial Reporting 
and Analysis 

 30       30 3 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

There are four main areas in the Financial Reporting and Analysis syllabus. What follows is an overview of each of these areas, indicating what students 
need to achieve in order to prepare effectively for this examination.  

1. The regulatory and conceptual framework 
2. The preparation and presentation of financial statements 
3. Group accounting 
4. Analysis and interpretation of accounts 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04  
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K-U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
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 S2_K03 

Financial Data 
Analysis 

 15       15 3 EP, Proj. B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Financial data analysis is a required upper-division course for undergraduate students majored in financial economics. In this course, we introduce basic 
econometric methods applied to financial data, with the following goals: (1) familiarizing students with the features of financial data, (2) equipping students 
with econometric models to analyze the trend of financial time series and make prediction, and (3) enabling students to implement these techniques using 
computer software, primarily R programming language. 
This course weighs equally on both theoretical and practical learning. As for theories regarding financial time series, we will learn such topics as linear time 
series models for stationary series, such as AR, MA, ARMA, and for unit-root non-stationary series; volatility analysis, for example, ARCH, GARCH models; 
and risk analysis, primarily VaR. Practical learning involves using R to read, manipulate, and analyze financial data with real applications. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04  
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K-U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Investment and 
Portfolio 
Management 

 30       30 3 EP, Proj. B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Financial market participants and their roles 
2. Investment objectives and constraints of the different groups of investors 
3. IPS construction 
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- Description and role of IPS  
- Four-stage process  

• Learning  
• Planning 
• Implementation 
• Monitoring  

4.Risk, return, classic portfolio composition  
- Various return measures  
- Risk measures  
- Historical comparison of various asset classes risk-return tradeoff  

5. Portfolio Management  
• Active vs Passive  
• Private wealth management  
• Treynor-Black procedure 

6.Role of economic forecasting  
• Limitations of economic data and analysis methods  
• Forecasting tools and sources of data  
• Basic macro: cycles, yield curve, economic growth  
• Economic analysis and market forecasts  

7. Fixed income portfolio management  
• Bond Portfolio Management Strategies  
• Aligning risk factors  
• Immunization  
• Relative-value analysis  
• Leverage  

8. Equity portfolio management  
• Active and passive investment  
• Equity styles  
• Exit strategies  
• Fundamental approach  
• Selecting active manager 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04  
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K-U03 
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K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Corporate Finance II  30       30 3 EP, Proj, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Special issues on Corporate Finance: 
 1.  Leverage 

Meaning of leverage 
Operating leverage 
Financial leverage 
Combined leverage 
 
2. Dividend Decision 
 
3. Special Financing 
Venture Capital 
Factoring and Forfaiting 
Foreign Direct Investment 
Merchant Banking 
 
4. Cash Management 
Rules of Cash Management 
Netting 
Pooling 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04  
K_W05 
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K_U01 
K_U02 
K-U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W03 
S2_W04 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 
Semestr przeznaczony na studia zagraniczne lub praktyki zawodowe 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): n/a 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Managerial 
Accounting 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

I. Cost Accounting 
1. Costs for Stock Valuation and Profit Management 
1.1. Cost definition, costs and expenses, costs, revenues and matching concept, costs of operating (continuing) activities as a base for cost accounting. 
1.2. Classification of costs for stock for stock valuation and profit measurement: costs-by-kind (nature costs), product and period costs, direct and indirect 
costs, elements of manufacturing costs (case analysis), job and process costs, costs by an entity’s units, cost behavior: fixed and variable costs.  
2. Cost Accounting Systems (models) 
2.1. Full Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, accounting for materials and labor, accounting for overhead 
expenditures, cost calculation methods: process-costing and job-costing systems, product valuation and profit measurement. 
2.2. Variable Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, break-even point, full costing versus variable costing: 
comparison of their impact on profit (case analysis), fixed and variable costs separation methods, joint variable costs.  
2.3. Activity-based Costing (ABC) as an element of total cost management (TCM) and activity-based management (ABM), a comparison of ABC with 
„traditional” systems, general assumptions of ABC, activities and the ways of their measurement (cost drivers), cost pools, cost calculation (case 
analysis).  
II. Managerial Accounting 
1. Costs for Decision-making, Planning and Control 
1.1. Classification of costs for decision-making and planning: relevant and irrelevant costs, sunk costs, opportunity costs, incremental and marginal costs.  
1.2. Classification of costs for control: responsibility centers (cost centers, profit centers, investment centers), costs by responsibility centers: controllable 
and non-controllable.  
2. Information for Decision -Making 
2.1. Operating Leverage: construction and usage in decision-making processes. 
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2.2. Cost-Volume-Profit Analysis: one-dimension model versus multi-dimension model, basic assumptions, margin of safety and its calculation, 
constructing the break-even chart, sensitivity analysis and its usage in decision-making, case studies. 
2.3. Accounting Information for Pricing Decisions: transaction prices and transfer process, cost-based pricing formulae, limitation of cost-plus pricing, 
relevant costs for pricing decisions, case studies. 
2.4. Measuring Costs and Benefits for Decision-making: relevant costs, relevant benefits and opportunity costs in decision-making, typical kinds of 
decisions based on costs and benefits e.g. make or buy decisions, special selling-price decisions, replacement of equipment decisions etc., case studies.  
2.5. Capital Investment Decisions: objectives of capital budgeting, decision-making model for capital investment decisions, the concept of NPV and IRR 
and their comparison, accounting rate of return, costs and benefits for capital investment decisions, case studies. 
3. Information for Planning and Control  
3.1. The budgeting process: budget as an element of planning process, why to produce budget?, stages of budgeting, methods of budgeting, main budget 
and its elements, cost budgeting: direct costs and standard costing, budgeting of overheads: flexible budgeting, case studies. 
3.2. Variance analysis: types of variances, procedures of variance analysis, case studies.  
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W03 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

International 
Banking and 
Finance 
 

30        30 2 EP, E, T B Ekonomia i finanse 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

I. Banking and Its Industry 
I.1. Introduction to Banking  
I.2. Banking Financial Services 
I.3.Regulation of Banking: An Overview 
II. Analyzing Bank Performance and Determining Value 
II.1. Assets and Liabilities  
II.2. Creation of bank money 
II.3. Asset Management (loans, liquidity, etc.) 
II.4. Bank Sources of Founds (deposits, long term debt, equity capital, etc.) 
III. International Banking 
III.1.An Outline of International Banking (theory of international banking, banks on international financial markets, trade in banking services (loans, letters 
of credit, documentary collection), international rules of international payment (eg. UCP, URR, ISP), international payment system, Bank for International 
Settlements, multinational banking, investment banks on international markets) 
III.2.Anglosaxon versus Continental Banking System 
III.3. Banking System Around the World 
III.4. Banking System in Central and Eastern Countries 
IV. Euro versus Dollar and their Influence on World’s Financial System 
IV.1. Dollar and its Role in the International Banking Industry 
IV. 2. Euro, Reasons for Introduction and its Role in Financial Business 
V. European Banking System 
V.1. Supervision and Regulation of Banking Business in EU 
V.2. Risk Management 
V.3. Money Laundering 
V.4.Emerging Trends in Global Banking 
VI. International Financial Markets 
VI.1. Structure of International Financial Markets 
VI.2. Global Financial Centres 
VI.3. International Financial Flows 
VII. F/X Markets 
VII.1. Forecasting Foreign Exchange Rates (FOREX) 
VII.2 Measuring Exposure, Transaction Exposure 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
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K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 5  15       15 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konserwatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konserwatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Elective 6  15       15 2  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar (plus 
M.A. Thesis) 

  30      30 14 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego seminarium.  
K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Business 
Intelligence and 
Forecasting 

 30       30 2 Proj, PP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course aims at examining Business Intelligence (BI) as a broad category of applications and technologies for gathering, storing, analyzing, sharing and 
providing access to data to help enterprise users make better managerial decisions. You will learn the principles and best practices for how to use data in 
order to support fact-based decision making. Emphasis will be given to applications in marketing, where BI helps in, e.g., analyzing campaign returns, 
promotional yields, or tracking social media marketing; in sales, where BI helps performing for sales analysis; and in application domains such as Customer 
Relationship Management and e-Commerce. Practical experience will be gained by developing a BI project (case-study) with leading BI software. 
 

1. Data warehouses 
2. Dimensional Modeling 
3. OLAP 
4. ETL 
5. KPIs and Dashboards 
6. BI Project Management 

 
The objective approach to forecasting, on the other hand, involves developing a model which is generally constructed by studying past relationships between 
the item to be forecast and the factors thought to affect it. Objective forecasting methods have several advantages over the subjective variety. Because they 
are objective, the forecasts are not affected by what the forecaster wishes the outcome to be. Many of the objective methods also include processes by 
which the forecasting model learns from its past errors. Perhaps most importantly, objective methods provide a basis for evaluating forecast accuracy and 
for developing confidence ranges for forecasts. This course concentrates on these objective methods of forecasting. Economic forecasting in general, and 
this course in particular, are designed to explain the nature of the real world; the intent here is to integrate theory and application. Theory is only justified by 
its power of application in this course.  

7. Introduction to Business Forecasting 
8. The Forecast Process, Data Considerations, and Model Selection 
9. Moving Averages and Exponential Smoothing 
10. Introduction to Forecasting with Regression Methods 
11. Forecasting with Multiple Regression 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Strategic Financial 
Management 

 30       30 2 T, EP, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Corporate Strategy and Financial Planning 
2. Financial Analysis of Corporate Industrial Environment 
3. Financial Analysis of Corporate Resources and Assets 
4. Allocation of Sources of Company Value 
5. Company Value Management 
6. M&A as Strategic Option 
7. Working with Shareholders 

• Dividends and Buybacks 
8. Hedging and Strategic Corporate Risk Management 
9. Financial Issues of Corporate Restructuring 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K03 

International 
Financial 
Management 

 30       30 2 T, SP, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

This course is designed for students with a basic understanding of financial theory and related analytical techniques. This background will be beneficial for 
exploring and creating solutions to realistic global financial management problems. Using the concepts and tools of finance, students are supposed to 
examine various strategic problems and subsequently find alternative solutions from the perspectives of a financial executive in multinational corporations.  

 
Content: 

1. The determination of exchange rates 
2. The international monetary system 
3. Parity conditions in international finance and currency forecasting 
4. The balance of payments and international economic linkages 
5. Country risk analysis 
6. The foreign exchange market 
7. Currency futures and options markets 
8. Swaps and interest rate derivatives 
9. The Euromarkets 
10. The cost of capital for foreign investments 
11. International portfolio investment 
12. Capital budgeting for the multinational corporation 
13. Current asset management and short-term financing 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Corporate Risk 
Management 

 30       30 2 T, EP, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

This course will address the operational and financial risks faced by firms and the study of various methods of handling these risks, including loss prevention, 
risk retention, self-insurance, corporate insurance programs, and capital markets. 
 
Content: 
 

1. Risk and Risk Management   
2. Intro to Case Worksheets   
3. Risk Management Decisions   
4. Risk Evaluation     
5. Quantitative Analysis in Risk Management    
6. Loss Control     
7. Managing and Marketing an Insurance Program    
8. Risk Retention and Finance   
9. Enterprise Risk Management 
10. Liability Exposures and Coverages  
11. Automobile Exposures and Coverages  
12. Workers Compensation    
13. Organization risk from death and disability 
14. Property Exposures and Coverages  
15. Crime Exposures and Coverages  
16. Transit Exposures and Coverages 
17. Global Risk Management Issues 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
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K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 

5.3. Semestr dla specjalności: Intercultural Communication in Business/GlobalMBA 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

International 
Economics 
(Global Economics) 

30        30 3 Test, EP B Ekonomia i finanse 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

PART I: INTERNATIONAL TRADE AND POLICY 
No. 1 Introduction: World economy; 
World economy, “traditional” inter-sectoral and inter-industry division of labor, description of trade flows and monetary equilibria after 1945; measuring 
openness of the economy; the institutional framework of the world economy: the role of GATT/WTO, IMF and World Bank. The simplest gravity model 
No. 2 The Ricardian model;  
Production possibility frontier, relative prices, gains from trade, Ricardian model and comparative advantage, relative wages in the multigood model, 
empirical evidence: MacDougall and others. 
No. 3 The Hecksher-Ohlin model; 
Assumptions of a 2x2x2 model, resource abundance and relative factor prices, pattern of production and specialization, relative prices, factor specific 
model, Stolper-Samuelson theorem,  
No. 4. The Heckscher-Ohlin model continued; 
Stolper-Samuelson theorem, Rybczynski theorem, Factor Price equalization theorem, gains from trade empirical evidence of H-O model: Leontief paradox 
and empirical work of E. Leamer. The phenomenon of the role of intra-industry trade, empirical evidence (G-L index) 
5. Modern theories of trade; 
“Overlaping demand” (Linder) and “product cycle ” (Vernon) approach. Imperfect competition, product differentiation, scale economies: simple Krugman 
model (from the K&O textbook) 
No. 6. International Factor movements: 
International capital mobility (a simple neoclassical model), International labor mobility, the impact of taxation on labor mobility, “brain drain”, labor mobility 
in the European Union. 
No. 7. The instruments of trade policy: 
Basic tariff analysis: partial equilibrium approach: small and large country, general equilibrium effects, optimal tariff, post-war changes in the tariff level. 
Non-tariff measures: Comparison: of tariffs with: quantitative restrictions (QR’s),  
No. 8. The NTB’s and political economy of trade policy 
VER’s. Dumping and A-D procedures, subsidies and countervailing duties. Trade policy under imperfect competition: comparison of tariffs and 
NTB’s.infant protection, externalities, The arguments for free trade, strategic trade policy (idea of Brander-Spencer model), advantage of international 
negotiations: the role of GATT/WTO system. 
 
PART II: INTERNATIONAL FINANCE 
No. 9. National income and balance of payments: 
National income accounting for a closed economy. An open economy: current account (CA) and foreign indebtedness, CA and private and government 
savings. The balance of payments: Current and capital account, statistical discrepancy. 
No. 10. Markets for currencies and exchange rate in the short run 
Spot market for foreign currencies (clearing, hedging, speculation), forward markets, interest parity: uncovered and covered interest arbitrage, supply & 
demand for foreign exchange: exchange rate determination under flexible rate regime & under fixed regime,  
No. 11. Exchange rate in the long run  
Purchasing Power Parity (PPP) and the law of one price, effective exchange rate. General model of long-run exchange rates.  
No. 12 Money and foreign exchange: AA-DD model 
Money in an open economy: demand for money: AA curve, foreign exchange: Goods and services equilibrium: DD curve, EE-DD model, automatic 
adjustment under a flexible exchange rate regime automatic adjustment under stable exchange rate regime: money creation process. 
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No. 13. Macroeconomic policy under fixed and flexible exchange rates: 
Macroeconomic policy with capital immobility, policy with perfect (and imperfect) capital mobility, efficiency of monetary, fiscal and exchange rate policy 
under different exchange rate systems 
No. 14. International Monetary regimes 
The gold standard and macroeconomic adjustment (price-specie flow mechanism and rules of the game), the interwar period: search for a new system, 
Fixed exchange rates in the Bretton Woods system, Post-Bretton Woods system: flexible exchange rates and managed float: theory and macroeconomic 
performance. 
No. 15. European Monetary Union 
Optimum currency area, increased economic interdependence, economic cost and benefits of the monetary union, experience of the Euroland: Maastricht 
criteria, Poland and the EMU. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Statistics and 
Econometrics for 
Business 
 
(Making Decision 
with Data) 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Some topics in mathematics – continuity, derivatives and differentiation (2h, HD)  
2. Some topics in mathematics – linear algebra (2h, HD)  
3. Some topics in mathematics – extremes finding (2h, HD)  
4. Random variables, descriptive statistics (2h, HD)  
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5. Basic statistical inference (2h, HD)  
6. Computer laboratory – training with E-views software (2h)  
7. Simple regression model (2h, HD ,JK Ch. 7, CB Ch. 3)  
8. Multiple regression model (2h,HD, JK Ch. 10, CB Ch. 3)  
9. Violations of basic assumptions in regression model and their consequences (2h, HD, JK Ch. 8, CB Ch. 4)  
10. Estimation with deficient data, seasonality (2h, HD, JK Ch. 9, CB Ch. 4)  
11. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
12. Computer laboratory – training with E-views software (4h)  
13. Stationarity and cointegration of time series (2h, HD, WHG Ch. 18, CB Ch. 7)  
. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Managerial 
Accounting 
 
(International 
Managerial 
Accounting) 
 
 

 30       30 2 EP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

I. Cost Accounting 
1. Costs for Stock Valuation and Profit Management 
1.1. Cost definition, costs and expenses, costs, revenues and matching concept, costs of operating (continuing) activities as a base for cost accounting. 
1.2. Classification of costs for stock for stock valuation and profit measurement: costs-by-kind (nature costs), product and period costs, direct and indirect 
costs, elements of manufacturing costs (case analysis), job and process costs, costs by an entity’s units, cost behavior: fixed and variable costs.  
2. Cost Accounting Systems (models) 
2.1. Full Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, accounting for materials and labor, accounting for overhead 
expenditures, cost calculation methods: process-costing and job-costing systems, product valuation and profit measurement. 
2.2. Variable Costing: cost measurement, valuation and recording, sales profit/loss calculation, break-even point, full costing versus variable costing: 
comparison of their impact on profit (case analysis), fixed and variable costs separation methods, joint variable costs.  
2.3. Activity-based Costing (ABC) as an element of total cost management (TCM) and activity-based management (ABM), a comparison of ABC with 
„traditional” systems, general assumptions of ABC, activities and the ways of their measurement (cost drivers), cost pools, cost calculation (case 
analysis).  
II. Managerial Accounting 
1. Costs for Decision-making, Planning and Control 
1.1. Classification of costs for decision-making and planning: relevant and irrelevant costs, sunk costs, opportunity costs, incremental and marginal costs.  
1.2. Classification of costs for control: responsibility centers (cost centers, profit centers, investment centers), costs by responsibility centers: controllable 
and non-controllable.  
2. Information for Decision -Making 
2.1. Operating Leverage: construction and usage in decision-making processes. 
2.2. Cost-Volume-Profit Analysis: one-dimension model versus multi-dimension model, basic assumptions, margin of safety and its calculation, 
constructing the break-even chart, sensitivity analysis and its usage in decision-making, case studies. 
2.3. Accounting Information for Pricing Decisions: transaction prices and transfer process, cost-based pricing formulae, limitation of cost-plus pricing, 
relevant costs for pricing decisions, case studies. 
2.4. Measuring Costs and Benefits for Decision-making: relevant costs, relevant benefits and opportunity costs in decision-making, typical kinds of 
decisions based on costs and benefits e.g. make or buy decisions, special selling-price decisions, replacement of equipment decisions etc., case studies.  
2.5. Capital Investment Decisions: objectives of capital budgeting, decision-making model for capital investment decisions, the concept of NPV and IRR 
and their comparison, accounting rate of return, costs and benefits for capital investment decisions, case studies. 
3. Information for Planning and Control  
3.1. The budgeting process: budget as an element of planning process, why to produce budget?, stages of budgeting, methods of budgeting, main budget 
and its elements, cost budgeting: direct costs and standard costing, budgeting of overheads: flexible budgeting, case studies. 
3.2. Variance analysis: types of variances, procedures of variance analysis, case studies.  
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W03 
K_W05, 
K_W06  
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K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Intercultural 
Communication 

30        30 2 T, EP, E B Nauki 
humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

International business requires the ability to communicate and co-operate effectively with people from different cultures. Understanding the effect of cultural 
difference on communication and social interaction is a vital prerequisite for acting in an interculturally competent manner. This course provides an extensive 
and in-depth introduction to the different intercultural theories and methodological approaches and to how they can be applied to understand, analyse and 
approach intercultural business encounters, focusing on the following subjects:  

 

Course Outline: 

 Different communication models and styles  
 Concepts of culture 
 Categories of cultural description and analysis  
 Identity and culture 
 Diversity in teams 
 Interculturality in multinational organisations  
 Differences in management styles 
 Global and culture-specific advertising 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_U05 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Applied Intercultural 
Communication: 
Germany 

 40       40 10 Proj. B Nauki 
humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course aims to develop your knowledge and understanding of business with representatives of and/or within the German culture, with some comparative 
notions in order to assess its distinctiveness and develop skills for cross-border, cross-cultural management and business communication. 

Course outline: 

 Overview of German culture: key concepts of history, religion, beliefs and customs 
 German business culture and attitudes: hierarchy, authority and pragmatism 
 Management and working styles for doing business in Germany 
 Communication, meeting and negotiation styles when doing business in Germany 
 Challenges and practical solutions for doing business in Germany 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U06 
S3_K01 
S3_K03 

Business 
Envirnonment: 
Germany 

 40       40 10 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

This course is designed to give the participants a detailed and thorough understanding of the German business environment. After a general introduction of 
the German economy, the seminar deals with key success factors in the German economy which shape today’s business environment and performance of 
German companies. In a further step, the international competitiveness in Germany will be discussed, turning then the view on how to effectively research 
the business environment in Germany with emphasis on market and company information. The course will be complemented by concrete examples through 
company visits and presentations from company executives. 

Course outline: 

 Main facts and background information of the German business environment  
 Why is Germany so successful in exporting? 
 SME’s: Germany’s economic backbone 
 International competitiveness  
 Major industries in Germany  
 How to research the business environment in Germany? 
 Talks from external executives 
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o BMW (automotive industry) 
o Daimler AG (automotive industry) 
o SME (family-owned company) 

 Company visits: 
o Evonik AG (Essen) – (speciality chemicals business)  
o DHL / Deutsche Post AG(Bonn) - (logistics) 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U05 
S3_U06 
S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

International 
Management 
 
(International 
Management and 
Strategy) 
 
 

 30       30 3 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

1. Assessing the International Environment. 
1.1. The Challenge. 
1.2. Political, Economic, Legal and Technological Environment. 
2. Cross-Cultural Corporate Social Responsibility. 
2.1. Managing Interdependence: Corporate Social Responsibility. 
2.2. The Role of Culture. 
3. Communication Across Cultural Borders: Global Alliances and Operations. 
3.1. Communication across Culture Barriers. 
3.2. Negotiation and Decision Making. 
3.3. Formulating Strategy for the International Market. 
3.4. Implementing Strategy: Cross-Border Alliances. 
4. Integrating Parent Country Nationals (PCNs) with Host Country Nationals (HCNs) and Third Country Nationals (TCNs) 
4.1. Organising Structure for a Global Operation 
4.2. International Staffing: Training and Development. 
5. Managing An International Workforce 
5.1. Managing ”Expats.” Host Country Labour Relations. 
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7. Multinational Enterprise. 
7.1. Managing a Multinational Enterprise. 
8. Motivating and Leading in a Global Organisation. 
8.1. Managing a Foreign Subsidiary. 
8.2. Multinational Manager 
8.3. Ethical and Social Responsibility in Multinational Management. 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Management 
Information 
Systems 

15 15       30 3 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Management Information System: definitions, typology and characteristic (Transaction Processing Systems, Management Information Systems, 
Decision Support Systems, Expert Systems, Executive Information Systems, Artificial Intelligence Systems, Management Support Systems), 
 2.   The role of integration in management information system development 
2.1. Benefits resulting from linking systems of different structures: MIS and ES, ES and DSS, EIS and DSS, ES and EIS, EIS and MIS, links between 
systems of the same type, 
2.2. Integration within unified universal systems, 
2.3. Changes in MIS typology caused by integration (Integrated Management Support Systems, Dedicated Expert Systems, Telecommunication (Internet) 
Systems), 
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3. Problems with implementation and changes management information systems of MRPII/ERP (material resource planning/enterprise resource 
planning) class –  
3.1. Principles of MIS selection in the firm development and information problems connected with the process 
3.2. The concept of elimination of barriers to the implementation of integrated systems with the use of I-Case tools 
4. E-Commerce and e-Banking 
4.1. E-commerce brief characteristic 
4.2. The place and role of the Internet in the development of Polish companies, 
4.3. E-Banking brief characteristics 
4.4.  Electronic and internet banking applications  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Corporate Finance 
 
(Advanced Financial 
Management) 

 30       30 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i  
jakości 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Introduction (1 hour) 
• Area of Finance 
• Agency Problems 
• Value and Options 

 
Financial Statement Analysis (3 hours) 
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• Quality of Assets 
• Quality of Earnings 
• Ratio Analysis 
• Economic Value Added 

 
Time Value of Money (4 hours) 

• The Concept of Compounding 
• Future Value 
• Present Value 
• Ordinary Annuities, Annuities Due 
• Effective Annual Rate 

 
Capital Budgeting under Conditions of Certainty (4 hours) 

• Capital Budgeting Criteria: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period, … 
• Cash Flow Valuation 
• Non-profit Investment 
• Investment and Flexibility 

 
Cost of Capital (4 hours) 

• Cost of Capital Component 
• Debt 
• Preferred 
• Common Equity 

 
Bond and Stock Valuation (4 hours) 

• Key Features of Bonds 
• Bond Valuation 
• Measuring Yield 
• Features of Common Stock 
• Determining Common Stock Values 

 
Working Capital Management (4 hours) 

• Alternative Working Capital Policies 
• Criteria of Evaluation of Short-term Borrowing 
• Preparation of Cash Budget 

 
Capital Structure Decisions (4 hours) 
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• Overview Capital Structure Effects 
• Business versus Financial Risk 
• Capital Structure Theory 
• Lease Financing 
• Distribution to Shareholders: Dividends and Repurchases 

 
Mergers & Acquisitions (2 hours) 

• Types of Mergers 
• Synergy Valuation 
• Merger Analysis 
• Leveraged Buyout 
• Value Based Management 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Human Resource 
Management 

 30       30 2 T, EP, 
Proj.,Essay 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

The teaching idea of these lectures is based on training course methodology. The theoretical issues are treated as framework for practical applications. 
The main goals of the course are:  
d) to present a proposal of approach to HRM in turbulent times,  
e) to inspire participants to develop their own, personal style of HRM,  
f) to create a learning environment which helps students to improve their potentials.  
 The  perception of MRM, emerging from  globalization issue  and Work and Life Balance” movement are stressed. However more traditional issues (e.g. 
leadership, managing conflicts, assessment) are also included.  
At the completion of the  course participants should be able to  

• understand the idea, role  and strategies of HRM in organizations 
• be able to establish various means of HRM 
 

Content: 
• Positive psychology contribution to HCM 
• Organizational communication  
• Corporate culture and governance 
• Assessment 
• Career planning  in time of crises 
• Rhetoric in Business 
• Dealing with cultural differences 
• Leadership in global context 
• Achievement of the objectives of the global business 
• Policy of HRM in time of  global crises 
• Managing conflicts - global and local 
• Transformative change 
• International negotiations 
•  Problems of brainwashing 
• Organizational and personal guidelines for managing stress 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U05 
S3_K01 
S3_K02 
S3_K03 

Organizational 
Theory 

  30       30 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

International business requires the ability to analyse and address challenges in multinational context. The diversity of organization, as well as the diversity 
of concepts and methods of management requires analytical skills and understanding of systemic character of organizations and their relations with 
environment. Therefore the course presents main principles and concepts of contemporary management and organization theory. It aims to improve the 
understanding of organizations, their relations with complex environment, and main problems and dilemmas they face.  

Following topics are addressed during the course: 

 Organizations and management – basic concepts. The nature of managerial work. 
 Management and organizations – past and present 

 the evolution of management theory,  
 what can we learn from the past? 

 The diversity of organizations. Metaphors and images of organizations and their practical implications. 
 Context – environment of contemporary organizations. Globalization. Organization and environment: interrelations. How to deal with uncertain 

environment?  
 Managers in contemporary organizations. Managerial work in uncertain world – typical mistakes of managers. Learning from experience. 
 Systems approach to organizational analysis: mainstream in contemporary management. Counterintuitive behavior of complex systems. Feedback 

loops and archetypes. Learning organizations. What blocks organizational learning? 
 Power and politics in organizations – why is it often neglected in organizational analysis? Fundamental bases of power in an organization. Faces 

of power. Games people play – examples and consequences of power games in organizations. 
 Organizing: organization design. How organizations change over time? Corporate entrepreneurship. 

Invited guest lecturer(s) (from international business organizations  or/and academia) offer supplementary perspective on topics discussed during classes. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 

Applied Intercultural 
Communication: 
Poland 

 50       50 9  Proj., E, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course aims to develop  knowledge and understanding of the  dynamic of business with representatives of Polish culture and provide  comparative 
knowledge about Polish business with  neighboring  post-iron curtain countries. 

The course includes: 

• Overview of  Polish  culture: key concepts of history, religion, beliefs and customs 
• Polish business culture and attitudes: transitional character of cultural dimensions describing Polish culture.  
• Assessment of cultural  viability of different business ideas for Poland 
• Challenges and practical solutions for doing business in Poland (hands - on experience in setting up a company, including business plan and 

implementing it in Poland while passing through all stages of building start-up a  multinational company) 
• Communication and negotiations as culturally specific interpersonal dynamics in the Polish context 
• Conflict management strategies as they relate to Human Resources-issues 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
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K_K03 
Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U06 
S3_K01 
S3_K03 

Business 
Environment: 
Poland 

 50       50 9 Proj., E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Part 1: European Business Law 
This course is intended to give the students a thorough grounding in the substantive economic law of the European Union as relevant for international 
business. The main focus is on the substantive provisions in the Treaty on the functioning of the European Union on the internal market. In this context, the 
course will address the basic principles of: 
- free movement of goods (e.g. tariff and quantitative restrictions, measures having equivalent effect to quantitative restrictions, selling arrangements and 
exceptions),  
- free movement of workers and their family members (distinction between free movement of persons and workers, principle of non-discrimination, 
restrictions on taking up an occupation, restrictions on the pursuit of an occupation)  
- freedom of establishment,  
- free movement of services (concept of cross-border provision of services, basic rules and the Service Directive, specific restrictions (marketing and 
prices, regulated industries and professions), exceptions), and  
- free movement of payments and capital (scope of the free movement of capital (meaning of capital, applicable test), direct effect, exceptions (e.g. anti-
avoidance and public policy, rule of reason))  
The course will also provide basic information on the operation of the EU law as well as challenges of the European integration (migration crisis, security 
crisis, Euro crisis, rule of law crisis), without which it is not possible to understand the current developments of European business law.   
 
Part 2: Business Environment: Poland 

 Introduction Introduction to Polish and Central European countries 
- economic developments 
- financial systems 
- labour market 
- economics relations 
- political environment 
- business conditions 
- future challenges 



132 

 

 Introduction to Russia and Eastern European countries 
- political and economic development 
- business conditions 
- future challenges 

 European  Economic Transition countries vs. developed countries 
- differences and challenges 

 European Economic Transition countries vs other Emerging Markets countries 
 Talks from external executives 
 Company visits 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U05 
S3_U06 
S3_K01 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

International 
Banking and 
Finance 
 
(International 
Finance) 
 

30        30 2 EP, E, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

I. Banking and Its Industry 
I.1. Introduction to Banking  
I.2. Banking Financial Services 
I.3.Regulation of Banking: An Overview 
II. Analyzing Bank Performance and Determining Value 
II.1. Assets and Liabilities  
II.2. Creation of bank money 
II.3. Asset Management (loans, liquidity, etc.) 
II.4. Bank Sources of Founds (deposits, long term debt, equity capital, etc.) 
III. International Banking 
III.1.An Outline of International Banking (theory of international banking, banks on international financial markets, trade in banking services (loans, letters 
of credit, documentary collection), international rules of international payment (eg. UCP, URR, ISP), international payment system, Bank for International 
Settlements, multinational banking, investment banks on international markets) 
III.2.Anglosaxon versus Continental Banking System 
III.3. Banking System Around the World 
III.4. Banking System in Central and Eastern Countries 
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IV. Euro versus Dollar and their Influence on World’s Financial System 
IV.1. Dollar and its Role in the International Banking Industry 
IV. 2. Euro, Reasons for Introduction and its Role in Financial Business 
V. European Banking System 
V.1. Supervision and Regulation of Banking Business in EU 
V.2. Risk Management 
V.3. Money Laundering 
V.4.Emerging Trends in Global Banking 
VI. International Financial Markets 
VI.1. Structure of International Financial Markets 
VI.2. Global Financial Centres 
VI.3. International Financial Flows 
VII. F/X Markets 
VII.1. Forecasting Foreign Exchange Rates (FOREX) 
VII.2 Measuring Exposure, Transaction Exposure 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar   60      60 4 - B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego seminarium.  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Applied Intercultural 
Communication: 
China 

 30       30 12  Proj., E, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Part 1: Fundamental Communicative Chinese 
 Chinese initials, finals and tones of Chinese Pinyin 
 The origin and the nature of Chinese Characters 
 Greeting people and introducing one’s name and nationality 
 Asking the price and talking about money 
 Ordering food and making requests and paying the bill 
 Using location words 
 Making and answering a phone call 

 
Part 2: Chinese History and Culture 
 A general understanding of China. 
 Historical facts of China  
 Major events in the long history of China 
 Chinese cultural elements 
 Communicate successfully and effectively with people of a Chinese cultural background 

 
Part 3: Institution Management & Operation Behaviors in China  
  Multinational Enterprises and Institutional Environment  
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  Cross-cultural Management- Informal Institutions 
  The Political Environment - Formal Institutions 
  Firm-specific Advantages & Country-specific Advantages 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U06 
S3_K01 
S3_K03 

Business 
Environment: China 

 30       30 12 Proj., E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Part 1: Introduction to China’s Foreign Trade System 

 The development of China’s foreign trade 
 China’s Foreign Trade Strategy 
 China’s Foreign Trade: Opportunity or Threat to the world 
 China and Multilateral trading systems 
 China and Regional Trading Arrangements 
 

Part 2: Introduction to China’s Financial System 
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 An introduction to China’s banking sector 
 An introduction to China’s bond market 
 An introduction to China’s stock market 
 An introduction to China’s insurance market 
 A reform of China’s interest rate system 
 An introduction to China’s monetary policy 
 A reform of China’s foreign exchange system 
 

Part 3: Public Finance and Taxation in China 

 The overview to public finance and taxation 
 The overview to tax system in China 
 Value added tax  
 Consumption tax  
 Individual income tax  
 Enterprise income tax  
 Other taxes 
 
 

Talks from external executives 
Company visits 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U05 
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S3_U06 
S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Strategic 
Management 
 
(Advanced 
Business Policy) 
 

 30       30 2 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Introduction to the Strategy Course 
2. Strategy as a plan 
• Main assumptions 
• General strategy model 
• Tools – trends, programs, SWOT  
3. Strategy as a pattern 
• Main assumptions 
• Development of inertial pattern 
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• Tools – analysis of organizational rules of the game 
4. Strategy as position at the marketplace  
• Main assumptions; 
• General strategy model; 
• Tools: 

o 5 forces model; 
o Value net model; 
o Stakeholder model; 
o Generic strategies framework; 
o Value chain model and strategy as set of choices and activities. 

5. Strategy as core competence 
• Main assumptions 
• General strategy model – VRIO framework 
• Tools 

o Core competence exercise 
o Strategy as configuration – developing innovative strategies 

• Strategy as simple rules and real options. 
6. Developing and implementing strategy  
• Selection of approach and 5 elements of good strategy - making choices and implementing them. 
• Types of strategy – classical typologies and trade offs 

• Price-quality  
• Old-new markets/products 
• Conservative versus offensive strategies 
• Generic strategies 
• Focused and diffused advantages  

       Analyze the industry 
• Evaluate strategic position of company from the perspective of different typologies 

7. Strategic toolbox 
• Analyzing strategic groups and practical significance of drawing groupings – making options clear 
• Analyzing value chains 
• Benchmarking 
• Configuration analysis 
• Portfolio Analyzes  
• Rules of good and bad strategic portfolio 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
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K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

M.A. Seminar (plus 
M.A. Thesis) 

         12 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium i tematu pracy  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
International 
Marketing 

 30       30 2 T, Proj., EP, 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Dynamic environments of international trade,  
2. Cultural environment of global markets,  
3. Cultural faces of negotiating with international customers/partners/regulators,  
4. International political and legal environments,  
5. Global market opportunities,  
6. Multinational market regions and market groups, Emerging Markets,  
7. Global marketing strategies,  
8. International marketing research and information systems,  
9. Exporting, consumer/industrial products and services for global markets, 
10. International channels of distribution and logistics,  
11. International advertising and promotion international personal selling and sales management, 
12. International pricing strategies,  
13. Gray markets, dumping, counter trade,  
14. International marketing organization and control. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U05 
S3_K01 
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Modeling and 
Management of 
Operations 

 30       30 2 Proj., SP, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Upon successful completion of this course, students will be able to understand and describe key concepts and issues in Operations and Process/Supply 
Chain Management. The class is concerned with organizations’ activities in the creation and distribution of products, and the provision of services to 
customers. This course provides a working knowledge of the important processes involved in this activity with particular emphasis on the overall operations 
and supply chain objective of cost reduction and service improvement. 
This course discusses planning and control of producing and distributing goods and services. Emphasis is placed on reducing costs while maintaining or 
increasing output, quality, and customer service. It includes an introduction to techniques that are useful for addressing problems in production and 
distribution, as well as problems in finance, marketing, and other areas of management. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U05 
S3_K01 
S3_K03 

Applied Intercultural 
Communication: 
USA 

 55       55 6  Proj., E, T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Development and management which have been especially prominent in the United States. The core materials of the course focus on development of a 
complete plan for the start-up of a business enterprise to be located in the U.S. Special emphasis is given to human resource, cultural and communication 
principles which underlie business development and management practices in the U.S. In general the ultimate purpose of such principles is to achieve goals 
and enhance the value of the business to relevant stakeholders. As the University Catalog indicates, this course investigates the link between U.S. culture 
and U.S. business practices with a focus on communication issues. Foundations of U.S. business culture, based upon national cultural orientations and 
their impact on organizational cultures are explored along with structural variables; cultural contrasts among business practices of U.S. organizations and 
business practices of organizations from other countries are also analyzed. The general purpose of the course, then, is to provide the student with a thorough 
understanding, and opportunities to apply, principles of business management especially as they relate to the management and development of business 
activities in the U.S. This is not a course in which conventional management wisdom is packaged into either-or and right-wrong categories; rather it is a 
course in which there will be very few "right" answers, easy solutions or clear-cut examples. Hence the course will help develop informed, imaginative and 
critical thinking about the development and management of successful business enterprises in the U.S. with special attention given to human resource, 
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cultural and communication issues. An equally important specific purpose will be to facilitate the development of oral and writing skills for the reporting of 
organizational analyses -- important skills for organizational managers and leaders. The course format involves not only lecture and presentations by the 
instructor but also active participation by the student. This active role includes preparing, and being willing to discuss in class, an outside project, participation 
in approximately fifteen unannounced class exercises and taking two noncumulative exams. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U06 
S3_K01 
S3_K03 

Business 
Environment: USA 

 55       55 6 Proj., E B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Upon successful completion of this course, the student will be able to: : 

1. Describe the general business environment in the United States. 
2. Compare and contrast the specific environments faced by several business and nonprofit organizations in the United States. 
3. Compare and contrast the factors that continue to influence diverse practices of business and nonprofit organizations in the United States.  
4. Describe the changing relative economic power of the United States and the implications for future business relationships. 
5. Describe his or her reflections on business and culture as experienced in the GlobalMBA program. 
6. Demonstrate the ability to research and analyze business and nonprofit organizations and present that research in a concise engaging format.  
7. Become familiar with business and nonprofit organizational practices in the United States by completing the STAR program offered by the Coggin 

College and participating in the GlobalMBA service project. 
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In this course the core content is focused on the environments and practices of business firms and nonprofit organizations in the United States. The main 
activity of the course will be to compare and contrast the business environments and practices of firms located in the northeast section of Florida. Each 
student will develop a set of eight points of keen interest around which he/she will examine business materials obtained from (1) on line sources and visits 
to the firms’ physical operations and discussions with executives of these firms and (2) discussions with community representatives of business support 
organizations. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U05 
S3_U06 
S3_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 900 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

1. SP  - studium przypadku 
2. G – gra decyzyjna 
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6.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości   73% 

Ekonomia i finanse 27% 

- - 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna 
pozostała liczba punktów ECTS – 19.  

6.1.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin specjalności 
Global Management 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości   67% 

Ekonomia i finanse 8% 

Prawo 13% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, seminarium magisterskiego.  
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6.2 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin specjalności 
International Financial Management 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości   55% 

Ekonomia i finanse 25% 

Prawo 9% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, seminariów magisterskich 

 

6.3 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin specjalności 
Intercultural Communication in Business/GlobalMBA 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości   68% 

- - 

- - 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, seminariów magisterskich  
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7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister  

Forma studiów Stacjonarna  

Kod ISCED 0413 Zarządzanie i administracja 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 101 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką 
P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych III semestr przeznaczony na 
praktyki lub studia zagraniczne 
(z wyjątkiem Intercultural 
Communications in Business – 
gdzie studenci realizują wyjazdy 
zagraniczne) – max 30 ECTS (240 
godzin) 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych: 
W przypadku praktyki zawodowej dla uzyskania 30 pkt ECTS wymagana jest praktyka w środowisku międzynarodowym w okresie co najmniej 3 miesięcy. 
Stanowisko pracy powinno zakładać istotny zakres samodzielności. Czas praktyki obejmuje co najmniej 5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie w okresie co 
najmniej 3 miesięcy. Łączna minimalna wymagana liczba godzin pracy to co najmniej 1560 godzin łącznie).  
Praktyka zawodowa może być zaproponowana przez studenta lub Uczelnię (za pośrednictwem Biura Karier).  
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Załącznik nr 70 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  Procentowy udział dyscyplin  Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Ekonomia i finanse  100%  Ekonomia i finanse 

Razem:    100%  ‐  
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2. Kierunek studiów:  International Economics 
 

Nazwa kierunku studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Zna w pogłębionym stopniu teorię mikroekonomii, makroekonomii, zaawansowane metody 
ekonometryczne 

P7S_WG 

K_W02  Zna w pogłębionym stopniu funkcjonowanie gospodarek i finansów krajowych i międzynarodowych  P7S_WG 

K_W03  Rozumie miejsce teorii ekonomii w naukach społecznych  P7S_WG 

K_W04  Zna międzynarodowe organizacje gospodarcze, handlowe i finansowe, oraz aktualne zjawiska w 
rozwoju gospodarki światowej, tendencje handlu międzynarodowego i polityki handlowej 

P7S_WG 

K_W05  Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego  P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi przeprowadzić modelowanie ekonometryczne, prognozować szeregi czasowe z wykorzystaniem 
narzędzi matematycznych, statystycznych i analityczno‐informatycznych /także w jęz. Angielskim B2+/ 

P7S_UW 

K_U02  Potrafi analizować zjawiska w gospodarce krajowej i międzynarodowej /także w jęz. Angielskim B2+/  P7S_UW 

K_U03  Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii 
mikroekonomii i makroekonomii /także w jęz. Angielskim B2+/ 

P7S_UW 

K_U04  Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów międzynarodowych, rynków i międzynarodowych instytucji finansowych, oraz wyceny 
instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji /także w jęz. 
Angielskim B2+/ 

P7S_UW 
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K_U05  Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, tworzyć raporty i komunikatywne prezentacje wyników 
samodzielnych analiz, oraz prowadzić korespondencję handlową, także biegle w języku angielskim; na 
bazie specjalistycznej terminologii przyswajanej we wszystkich przedmiotach prowadzonych w języku 
angielskim  

P7S_UK 

K_U06  Potrafi stosować najnowsze wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii i 
przepływów inwestycji zagranicznych w gospodarce globalnej opartej na wiedzy 

P7S_UW 

K_U07  Potrafi zmobilizować się do szybkiego samokształcenia i podnoszenia zdobytych kwalifikacji  P7S_UO, P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  Jest gotów do krytycznej oceny dorobku teorii mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii i 
finansów 

P7S_KK 

K_K02  Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego  P7S_KO 

K_K03  Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych  P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1‐ 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:  Sposoby 
weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND 
HEALTH 

                     4  4  0,5  egzamin 
ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The subject of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational safety and health, elements of labor law, fire protection as 
first aid in the event of an emergency. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_K03 

Intellectual 
Property 
Protection 

                     6  6  0,5  egzamin 
ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be 
able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the 
complexity of these issues. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05 
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 Advanced 
Microeconomics 
(Game Theory) 

30        15              45  4,5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid‐term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_K01  

 Advanced 
Microeconomics 
(General 
Equilibrium) 

30        15              45  4,5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid‐term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_K01 

Mathematical 
Methods in 
Economics 

30        30              60  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in economics. Rigorous 
mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic problems. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 



6 

 

Microeconometrics 30        15              45  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course gives a survey of empirical research techniques used in modern microeconomic research. Course assessment is based on a written exam. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U03 

International Trade 
Theory  30                       30  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course constitutes the first part of the graduate sequence in international trade (followed by International Trade Policy next term). While its focus 
is on recent trends in the theory of international trade the empirical validity of different theories is also explored. This course is designed mainly for 
Master of Arts in International Economics Program, however foreign exchange students visiting the Department of Economics at Warsaw University 
are also welcome to participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's 
approval. The course is offered in the spring term. The class meets once a week for two hours. 
The first objective of this course is to familiarize students with some recent developments in the theory of international trade. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U02, K_U06, 

Research Seminar        30                 30  5  esej  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This is the first of two years that comprise the MA in International Economics research and thesis seminar. Research seminar will last for both 
semesters of the first year of study. The aim of the research seminar is to expose students to top quality research, show them how to use tools they 
have studied in other courses and to teach them how to do and describe research on their own. In order to achieve these aims students attend 
seminars with presentations given by a guest speaker / speakers (e.g. from IMF, World Bank, National Bank of Poland, research institutes, other 
universities). They also have group meetings during which they discuss the seminars they have attended and present their own criticism of the papers 
presented. Afterwards they have to submit reviews based on these discussions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  775 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course 
(OGUN)  30                       30  3  egzamin 

ustny  ‐  ‐ 

Treści programowe 
dla przedmiotu   Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_K01 

Macroeconometrics 30        15              45  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

This course provides a survey of empirical research techniques used in modern macroeconomic research. 
As a graduate course, it demands completion of undergraduate instruction in econometrics. 
Assessment is based on a written end‐term exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (estimation of model) 
Exam questions are given in advance but the exam is closed‐book. 
The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. The objective of 
the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic 
analysis, offering alternative solutions to complex problems, defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way.  
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The course begins with the analysis of the long‐run growth determinants in the neoclassical and new growth theories. The presentation of the 
microfoundations of consumers' and investors' behavior and monetary and fiscal policy conduct follows. The dynamics of prices and output in the 
framework of the static AD‐AS model. Inflation and unemployment trade‐off and the limitations that policymakers face are presented within the 
framework of the Phillips curve. Finally, the role of financial development is discussed. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U03 

Monetary 
Economics  30                       30  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course objective is to give a comprehensive presentation of main topics in monetary economics: monetary theory, its empirical formulations and 
their econometric tests. Part one consists of the introduction to monetary economics and of the presentation of three approaches to incorporate 
money into general equilibrium models. Part two covers the impact of monetary policy on the economy at the macro‐level in the short run. Part 
three focuses on the demand for money with special attention paid to its empirical aspects. Finally, part four deals with supply of money and the 
central banking. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U03 

International Trade 
Policy  30        15              45  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course is the graduate lecture in international trade policy. Its focus will be on new trends in the theory of trade policy. The course is offered in 
English in the winter term. The objective of the course is to acquaint participants with international trade policy issues. The topics covered will 
include analysis of instruments of trade policy under perfect and imperfect competition, and the political economy of trade policy.  
It investigates effectiveness of various trade policy instruments under perfect and imperfect competition, explains the political economy of trade 
policy and the role of preferential trading arrangements and international trade organizations in shaping the contemporary patterns of international 
trade and investment. Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W04, K_U05, KU06, 

Advanced 
Macroeconomics  60        15              75  7  EP  B  ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

The topics cover microeconomic foundations of macroeconomics, growth theories and business cycles. This course is designed mainly for Master of 
Arts in International Economics Program, however foreign students visiting the Department of Economics at Warsaw University are also welcome to 
participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's approval.  
The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. The objective of 
the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic 
analysis, offering alternative solutions to complex problems, defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way.  

The course begins with the analysis of the long‐run growth determinants in the neoclassical and new growth theories. The presentation of the 
microfoundations of consumers' and investors' behavior and monetary and fiscal policy conduct follows. The dynamics of inflation and output in the 
framework of dynamic AD‐AS model and the limitations that policymakers face are presented. Finally, the role of financial development is discussed. 

Grades will be based upon a comprehensive final exam (60 %), 2 mid‐term exams (2x14%) and a presentation (12%). 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U03, K_K01 

Research Seminar        30                 30  5  esej  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

"This is the first of two years that comprise the MA in International Economics research and thesis seminar. Research seminar will last for both 
semesters of the first year of study. 
The aim of the research seminar is to expose students to top quality research, show them how to use tools they have studied in other courses and to 
teach them how to do and describe research on their own. In order to achieve these aims students attend seminars with presentations given by a 
guest speaker / speakers (e.g. from IMF, World Bank, National Bank of Poland, research institutes, other universities). They also have group 
meetings during which they discuss the seminars they have attended and present their own criticism of the papers presented. Afterwards they have 
to submit reviews based on these discussions."  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
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4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course 
(OGUN)  30                       30  3  egzamin 

ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_K01 

International 
Labour Migration  30                       30  4  egzamin 

pisemny  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is aimed at making students to understand the processes of international labour migrations The aim of the course is to present and to 
discuss a broad range of issues related to international labour migration. During the course an emphasis will be put on the economic discourse on 
international labour mobility, particularly on modelling of migratory behaviour. Different approaches will be presented and discussed extensively 
which attempt to explain migratory behaviour on various levels of aggregation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W02, K_U02 

International 
Economic 
Geography 

30                       30  8  EP  B  ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is devoted to explaining the patterns of international location of economic activity. Topics discussed include the formation of industrial and 
service clusters, regional versus national specialization in production, the role of metropolitan areas as the engines of innovation, economic growth 
and regional development, declining and emerging regions, economic activity of population, regional unemployment and regional wage 
determination, international labour and human capital mobility, the role of foreign direct investment in shaping the world patterns of specialization. 
The seminar is designed mainly for Master of Arts in International Economics Program, however, exchange students visiting the Department of 
Economics at Warsaw University are also welcome to participate. Polish students with good working knowledge of English from other specialization 
fields can enroll subject to instructor's approval. The assessment is based on the presentation and the final paper. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U06 

International 
Finance  30                       30  7  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed to study the main issues in international financial markets and management of international finance. Topics to be covered are: 
operation of exchange market and exchange rate determination models, methods of modern financial engineering in multinational corporations, 
exchange risk hedging, optimal capital structure of multinational corporation, international capital markets, borrowing and investing in foreign assets. 
Course crediting by written exam. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_U04 

International 
Trade 
Negotiations 

30                       30  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed to get students acquainted with the basics of trade negotiations using the knowledge on trade policy instruments and finance 
engineering as well as writing reports, delivering presentations and carrying on commercial correspondence (all in English) 
The course is the graduate lecture in international trade organizations and negotiations . The course is offered in English in the winter term. Its focus 
will be on new trends in the theory and practice of international trade negotiations. The objective of the course is to acquaint participants with the 
rules of international trade policy and selected practical issues of trade negotiations. The topics covered will include the elements of political economy 
of trade policy, the international trade rules of the GATT/WTO system, dispute settlement system of the WTO, techniques of trade negations, the 
history of multilateral (GATT/WTO) negotiations and recent negotiations of the European Union (TTIP and Brexit). 

Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. Students actively participating in the lectures will 
receive a premium for the final grade. 

 



12 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W04,  K_U05  

Master Thesis 
Seminar        30                 30  7  esej   B  ekonomia 

i finanse  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major economic 
and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  K_W04, K_U02, K_U03,K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 34 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
 
4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course            30              30  3  egzamin 
ustny  ‐  ekonomia 

i finanse 
Treści programowe 
dla przedmiotu   the English ‐ language course offering of WNE 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W02, K_U02 

Students choose 2 
out of 4 courses 
offered in the spring 
semester (2x30h): 
International 
Monetary Policy;  
Theory of Economic 
Integration; 
International 
Marketing; 
Innovations and 
International 
Technology Transfer

60                       60  14  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Marketing: The aim of the course is to provide understanding of the marketing motives and decisions of firms operating in various forms on foreign 
markets. Also the complex interface between the effects of their marketing strategies and the local, regional and global environment is 
investigated. The course ends with an analysis of evolution of global marketing strategy and best marketing practice. Concepts, ideas and processes 
are analyzed from a theoretical standpoint and then illustrated in real life situations. Some knowledge of marketing essentials would definitely 
facilitate following and understanding the course. 
Innovations: The course is aimed at making students to understand the processes of innovation in the global knowledge‐based economy. In an open 
economy innovations take place in conditions of highly differentiated level in technological advancement across countries. Thus we approach the 
issue from the view of modern technology gap theories that facilitate understanding the key importance of technology and innovations for 
international growth differentials, convergence, competitiveness and trade. A special attention will be paid to sectoral and macroeconomic 
conditions of technology gap dynamics and ensuing implications for catching up countries. Grading based on delivered paper covering the selected 
topic. 
Integration: The course covers problems of international labour and human capital mobility, the role of foreign direct investment in shaping the 
world patterns of specialization, formation of tariff unions, trade agreements and multilateral trade treaties 
Monetary policy: The course is designed to study  international monetary regimes, international monetary policy coordination, exchange rate target 
zones and monetary unions. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  K_W04,  K_U02 

Master Thesis 
Seminar        30                 30  7  esej  B  ekonomia 

i finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major 
economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W02,  K_W04, K_U02, K_U03 

 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 24 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Ekonomia, finanse  100% 

     

     
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom   magister ekonomii 

Forma studiów ogólnoakademickie  ogólnoakademickie 

Kod ISCED    0311  0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba  punktów  ECTS w  ramach  zajęć  z  dziedziny  nauk  humanistycznych  lub  nauk  społecznych  (nie mniej  niż  5 ECTS)  – w  przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  0 

Liczba punktów ECTS obejmująca  zajęcia  związane  z prowadzoną w uczelni  działalnością naukową w dyscyplinie  lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  ‐‐‐ 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 71 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  Procentowy udział dyscyplin  Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Ekonomia i finanse  100%  Ekonomia i finanse 

Razem:    100%  ‐  
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2. Kierunek studiów:  International Economics 
 

Nazwa kierunku studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Zna w pogłębionym stopniu teorię mikroekonomii, makroekonomii, zaawansowane metody 
ekonometryczne 

P7S_WG 

K_W02  Zna w pogłębionym stopniu funkcjonowanie gospodarek i finansów krajowych i międzynarodowych  P7S_WG 

K_W03  Rozumie miejsce teorii ekonomii w naukach społecznych  P7S_WG 

K_W04  Zna międzynarodowe organizacje gospodarcze, handlowe i finansowe, oraz aktualne zjawiska w 
rozwoju gospodarki światowej, tendencje handlu międzynarodowego i polityki handlowej 

P7S_WG 

K_W05  Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego  P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi przeprowadzić modelowanie ekonometryczne, prognozować szeregi czasowe z wykorzystaniem 
narzędzi matematycznych, statystycznych i analityczno‐informatycznych /także w jęz. Angielskim B2+/ 

P7S_UW 

K_U02  Potrafi analizować zjawiska w gospodarce krajowej i międzynarodowej /także w jęz. Angielskim B2+/  P7S_UW 

K_U03  Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii 
mikroekonomii i makroekonomii /także w jęz. Angielskim B2+/ 

P7S_UW 

K_U04  Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z 
finansów międzynarodowych, rynków i międzynarodowych instytucji finansowych, oraz wyceny 
instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji /także w jęz. 
Angielskim B2+/ 

P7S_UW 
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K_U05  Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, tworzyć raporty i komunikatywne prezentacje wyników 
samodzielnych analiz, oraz prowadzić korespondencję handlową, także biegle w języku angielskim; na 
bazie specjalistycznej terminologii przyswajanej we wszystkich przedmiotach prowadzonych w języku 
angielskim  

P7S_UK 

K_U06  Potrafi stosować najnowsze wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii i 
przepływów inwestycji zagranicznych w gospodarce globalnej opartej na wiedzy 

P7S_UW 

K_U07  Potrafi zmobilizować się do szybkiego samokształcenia i podnoszenia zdobytych kwalifikacji  P7S_UO, P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  Jest gotów do krytycznej oceny dorobku teorii mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii i 
finansów 

P7S_KK 

K_K02  Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego  P7S_KO 

K_K03  Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych  P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1‐ 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:  Sposoby 
weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND 
HEALTH 

                     4  4  0,5  egzamin 
ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The subject of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational safety and health, elements of labor law, fire protection as 
first aid in the event of an emergency. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_K03 

Intellectual 
Property 
Protection 

                     6  6  0,5  egzamin 
ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be 
able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the 
complexity of these issues. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05 
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 Advanced 
Microeconomics 
(Game Theory) 

30        15              45  4,5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid‐term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_K01  

 Advanced 
Microeconomics 
(General 
Equilibrium) 

30        15              45  4,5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid‐term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U03, K_K01 

Mathematical 
Methods in 
Economics 

30        30              60  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in economics. Rigorous 
mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic problems. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 
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Microeconometrics 30        15              45  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course gives a survey of empirical research techniques used in modern microeconomic research. Course assessment is based on a written exam. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U03 

International Trade 
Theory  30                       30  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course constitutes the first part of the graduate sequence in international trade (followed by International Trade Policy next term). While its focus 
is on recent trends in the theory of international trade the empirical validity of different theories is also explored. This course is designed mainly for 
Master of Arts in International Economics Program, however foreign exchange students visiting the Department of Economics at Warsaw University 
are also welcome to participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's 
approval. The course is offered in the spring term. The class meets once a week for two hours. 
The first objective of this course is to familiarize students with some recent developments in the theory of international trade. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_U02, K_U06, 

Research Seminar        30                 30  5  esej  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This is the first of two years that comprise the MA in International Economics research and thesis seminar. Research seminar will last for both 
semesters of the first year of study. The aim of the research seminar is to expose students to top quality research, show them how to use tools they 
have studied in other courses and to teach them how to do and describe research on their own. In order to achieve these aims students attend 
seminars with presentations given by a guest speaker / speakers (e.g. from IMF, World Bank, National Bank of Poland, research institutes, other 
universities). They also have group meetings during which they discuss the seminars they have attended and present their own criticism of the papers 
presented. Afterwards they have to submit reviews based on these discussions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  775 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course 
(OGUN)  30                       30  3  egzamin 

ustny  ‐  ‐ 

Treści programowe 
dla przedmiotu   Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_K01 

Macroeconometrics 30        15              45  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

This course provides a survey of empirical research techniques used in modern macroeconomic research. 
As a graduate course, it demands completion of undergraduate instruction in econometrics. 
Assessment is based on a written end‐term exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (estimation of model) 
Exam questions are given in advance but the exam is closed‐book. 
The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. The objective of 
the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic 
analysis, offering alternative solutions to complex problems, defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way.  
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The course begins with the analysis of the long‐run growth determinants in the neoclassical and new growth theories. The presentation of the 
microfoundations of consumers' and investors' behavior and monetary and fiscal policy conduct follows. The dynamics of prices and output in the 
framework of the static AD‐AS model. Inflation and unemployment trade‐off and the limitations that policymakers face are presented within the 
framework of the Phillips curve. Finally, the role of financial development is discussed. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U03 

Monetary 
Economics  30                       30  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course objective is to give a comprehensive presentation of main topics in monetary economics: monetary theory, its empirical formulations and 
their econometric tests. Part one consists of the introduction to monetary economics and of the presentation of three approaches to incorporate 
money into general equilibrium models. Part two covers the impact of monetary policy on the economy at the macro‐level in the short run. Part 
three focuses on the demand for money with special attention paid to its empirical aspects. Finally, part four deals with supply of money and the 
central banking. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U02, K_U03 

International Trade 
Policy  30        15              45  5  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course is the graduate lecture in international trade policy. Its focus will be on new trends in the theory of trade policy. The course is offered in 
English in the winter term. The objective of the course is to acquaint participants with international trade policy issues. The topics covered will 
include analysis of instruments of trade policy under perfect and imperfect competition, and the political economy of trade policy.  
It investigates effectiveness of various trade policy instruments under perfect and imperfect competition, explains the political economy of trade 
policy and the role of preferential trading arrangements and international trade organizations in shaping the contemporary patterns of international 
trade and investment. Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W04, K_U05, KU06, 

Advanced 
Macroeconomics  60        15              75  7  EP  B  ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

The topics cover microeconomic foundations of macroeconomics, growth theories and business cycles. This course is designed mainly for Master of 
Arts in International Economics Program, however foreign students visiting the Department of Economics at Warsaw University are also welcome to 
participate. Polish students with good knowledge of English from other specialization fields can enroll subject to instructor's approval.  
The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. The objective of 
the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic 
analysis, offering alternative solutions to complex problems, defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way.  

The course begins with the analysis of the long‐run growth determinants in the neoclassical and new growth theories. The presentation of the 
microfoundations of consumers' and investors' behavior and monetary and fiscal policy conduct follows. The dynamics of inflation and output in the 
framework of dynamic AD‐AS model and the limitations that policymakers face are presented. Finally, the role of financial development is discussed. 

Grades will be based upon a comprehensive final exam (60 %), 2 mid‐term exams (2x14%) and a presentation (12%). 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U03, K_K01 

Research Seminar        30                 30  5  esej  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

"This is the first of two years that comprise the MA in International Economics research and thesis seminar. Research seminar will last for both 
semesters of the first year of study. 
The aim of the research seminar is to expose students to top quality research, show them how to use tools they have studied in other courses and to 
teach them how to do and describe research on their own. In order to achieve these aims students attend seminars with presentations given by a 
guest speaker / speakers (e.g. from IMF, World Bank, National Bank of Poland, research institutes, other universities). They also have group 
meetings during which they discuss the seminars they have attended and present their own criticism of the papers presented. Afterwards they have 
to submit reviews based on these discussions."  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_U02, K_U03, K_U07, K_K01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
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4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course 
(OGUN)  30                       30  3  egzamin 

ustny  ‐  ‐ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_K01 

International 
Labour Migration  30                       30  4  egzamin 

pisemny  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is aimed at making students to understand the processes of international labour migrations The aim of the course is to present and to 
discuss a broad range of issues related to international labour migration. During the course an emphasis will be put on the economic discourse on 
international labour mobility, particularly on modelling of migratory behaviour. Different approaches will be presented and discussed extensively 
which attempt to explain migratory behaviour on various levels of aggregation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W02, K_U02 

International 
Economic 
Geography 

30                       30  8  EP  B  ekonomia 
i finanse 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is devoted to explaining the patterns of international location of economic activity. Topics discussed include the formation of industrial and 
service clusters, regional versus national specialization in production, the role of metropolitan areas as the engines of innovation, economic growth 
and regional development, declining and emerging regions, economic activity of population, regional unemployment and regional wage 
determination, international labour and human capital mobility, the role of foreign direct investment in shaping the world patterns of specialization. 
The seminar is designed mainly for Master of Arts in International Economics Program, however, exchange students visiting the Department of 
Economics at Warsaw University are also welcome to participate. Polish students with good working knowledge of English from other specialization 
fields can enroll subject to instructor's approval. The assessment is based on the presentation and the final paper. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U06 

International 
Finance  30                       30  7  EP  B  ekonomia 

i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed to study the main issues in international financial markets and management of international finance. Topics to be covered are: 
operation of exchange market and exchange rate determination models, methods of modern financial engineering in multinational corporations, 
exchange risk hedging, optimal capital structure of multinational corporation, international capital markets, borrowing and investing in foreign assets. 
Course crediting by written exam. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_U04 

International 
Trade 
Negotiations 

30                       30  5  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed to get students acquainted with the basics of trade negotiations using the knowledge on trade policy instruments and finance 
engineering as well as writing reports, delivering presentations and carrying on commercial correspondence (all in English) 
The course is the graduate lecture in international trade organizations and negotiations . The course is offered in English in the winter term. Its focus 
will be on new trends in the theory and practice of international trade negotiations. The objective of the course is to acquaint participants with the 
rules of international trade policy and selected practical issues of trade negotiations. The topics covered will include the elements of political economy 
of trade policy, the international trade rules of the GATT/WTO system, dispute settlement system of the WTO, techniques of trade negations, the 
history of multilateral (GATT/WTO) negotiations and recent negotiations of the European Union (TTIP and Brexit). 

Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. Students actively participating in the lectures will 
receive a premium for the final grade. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W04,  K_U05  

Master Thesis 
Seminar        30                 30  7  esej   B  ekonomia 

i finanse  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major economic 
and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  K_W04, K_U02, K_U03,K_U07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 34 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
 
4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin  Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
Sposoby 

weryfikacji 
efektów 

przypisanych 
do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W  K  S  Ć  L  Wr  Proj  Inne  punkty 
ECTS 

Elective course            30              30  3  egzamin 
ustny  ‐  ekonomia 

i finanse 
Treści programowe 
dla przedmiotu   the English ‐ language course offering of WNE 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 K_W02, K_U02 

Students choose 2 
out of 4 courses 
offered in the spring 
semester (2x30h): 
International 
Monetary Policy;  
Theory of Economic 
Integration; 
International 
Marketing; 
Innovations and 
International 
Technology Transfer

60                       60  14  EP  B  ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Marketing: The aim of the course is to provide understanding of the marketing motives and decisions of firms operating in various forms on foreign 
markets. Also the complex interface between the effects of their marketing strategies and the local, regional and global environment is 
investigated. The course ends with an analysis of evolution of global marketing strategy and best marketing practice. Concepts, ideas and processes 
are analyzed from a theoretical standpoint and then illustrated in real life situations. Some knowledge of marketing essentials would definitely 
facilitate following and understanding the course. 
Innovations: The course is aimed at making students to understand the processes of innovation in the global knowledge‐based economy. In an open 
economy innovations take place in conditions of highly differentiated level in technological advancement across countries. Thus we approach the 
issue from the view of modern technology gap theories that facilitate understanding the key importance of technology and innovations for 
international growth differentials, convergence, competitiveness and trade. A special attention will be paid to sectoral and macroeconomic 
conditions of technology gap dynamics and ensuing implications for catching up countries. Grading based on delivered paper covering the selected 
topic. 
Integration: The course covers problems of international labour and human capital mobility, the role of foreign direct investment in shaping the 
world patterns of specialization, formation of tariff unions, trade agreements and multilateral trade treaties 
Monetary policy: The course is designed to study  international monetary regimes, international monetary policy coordination, exchange rate target 
zones and monetary unions. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,  K_W04,  K_U02 

Master Thesis 
Seminar        30                 30  7  esej  B  ekonomia 

i finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major 
economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W02,  K_W04, K_U02, K_U03 

 
 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 24 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu(dla całego cyklu): 775 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Ekonomia, finanse  100% 

     

     
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom   magister ekonomii 

Forma studiów ogólnoakademickie  ogólnoakademickie 

Kod ISCED    0311  0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba  punktów  ECTS w  ramach  zajęć  z  dziedziny  nauk  humanistycznych  lub  nauk  społecznych  (nie mniej  niż  5 ECTS)  – w  przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  0 

Liczba punktów ECTS obejmująca  zajęcia  związane  z prowadzoną w uczelni  działalnością naukową w dyscyplinie  lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 
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Załącznik nr 72 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki fizyczne, nauki 
chemiczne 

Nauki fizyczne: 88% 
Nauki chemiczne: 12% 
 

nauki fizyczne 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademickim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne, szczególnie w zakresie 
fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur.  

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki chemiczne, szczególnie w 
zastosowaniu do nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym matematykę i metody matematyczne 
stosowane w fizyce materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii 
nanostruktur 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i 
informatyczne stosowane w fizyce materii skondensowanej, nanotechnologii i 
inżynierii nanostruktur oraz odpowiednie technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

P7S_WG 
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K_W05 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne, budowę 
i działanie aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury 
przemysłowej wykorzystywanej w inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w 
dziedzinie nauk fizycznych, szczególnie w zakresie fizyki materii 
skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 

K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w zakresie fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii 
i inżynierii nanostruktur 

P7S_WK 

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii 
nanostruktur 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia i obliczenia z 
zakresu fizyki, szczególnie w zakresie fizyki materii skondensowanej, 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UW 
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K_U02 potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz 
przeprowadzić analizę ich dokładności, szczególnie w zakresie fizyki materii 
skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UW 

K_U03 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach 
danych i innych źródłach; zna podstawowe czasopisma naukowe dotyczące 
fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur  

P7S_UW 

K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii 
do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i 
systematyczny trafnie rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty 
rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą metodologię a także 
omawiając  znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań 

P7S_UK 

K_U06 potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w 
zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin 
pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do 
popularyzacji wiedzy 

P7S_UK 

K_U07 potrafi samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego 
kształcenia 

P7S_UU 

K_U08 potrafi przygotować różnych typy komunikatów pisemnych, w tym plakatu, 
opisu, artykułu oraz średnio zaawansowanej rozprawy naukowej z zakresu 
fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin 
pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych 
narzędzi składania tekstu oraz graficznej wizualizacji wyników 

P7S_UK 
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K_U09 potrafi przygotować wystąpienie ustne, w tym seminarium oraz referatu 
konferencyjnego z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii 
nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z 
zastosowaniem komputerowych technik prezentacji multimedialnej 

P7S_UK 

K_U10 potrafi komunikować się na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 
fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w nanotechnologii oraz inżynierii 
nanostruktur 

P7S_UK 

K_U11 potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, również w 
funkcji lidera zespołu, zwłaszcza przy realizacji badań z zakresu 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i 
organizowania procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z 
wykonywaniem zawodu dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i 
metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej 

P7S_KR 
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K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w 
celu pogłębiania i poszerzania wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: (nie dotyczy) 

Rozliczenie studenta z przedmiotów do wyboru następuje na podstawie złożonej przez niego deklaracji wyboru przedmiotów 
zaakceptowanej przez kierownika specjalności i osobę nadzorującą proces kształcenia.  

4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Advanced 
quantum 
mechanics for 
nanotechnology 
lub 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej  
i 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej, 
laboratorium  
lub 
Mechanika 
kwantowa II B  

30 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

   60 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
60 
 

6 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
6 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 

B 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
B 
 

nauki fizyczne 
 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
 
nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów.  Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice 
kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01 

Przedmiot z listy 
Fizyka 
statystyczna 
 

30 
 
 

  30     60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe pojęcia mechaniki statystycznej.  Zespoły równowagowe. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki. Kwantowe gazy 
doskonałe. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_K01 

Przedmiot do 
wyboru z listy 
Analiza 
numeryczna 
 

        60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych w naukach fizycznych i naukach chemicznych, na poziomie rozszerzonym. 
Rozwój umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03 
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Zaawansowana 
pracownia 
inżynierii 
nanostruktur cz. I 
lub  
Advanced 
Laboratory for 
Nanostructure 
Engineering part 1  

    45 
 
 
 
 
45 

   45 
 
 
 
 
45 
 

4 
 
 
 
 
4 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykonywanie zaawansowanych ćwiczeń z inżynierii nanostruktur w ramach aktualnie prowadzonych w grupach badawczych projektów 
naukowych – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, 
laboratorium  
 

    45    45 4 
 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wybrane zajęcia doświadczalne, rozwijające umiejętności wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy 
instrumentalnej stosowanych w laboratoriach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 
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Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, 
wykład  
 

30        30 3 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawy teoretyczne wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy instrumentalnej stosowanych w 
laboratoriach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 
prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 
innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09, K_W10, K_U07, K_U11, K_K02, K_K03, K_K07 

Zaawansowana 
pracownia 
inżynierii 
nanostruktur cz. II  
 

    60    60 6 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności stosowania do badania właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowy
ch  
 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. Transport 
nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U02, K_U04, K_K01 
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Low-dimensional 
systems and 
nanostructures   
lub  
Wybrane aspekty 
nanotechnologii  
 

45 
 
 
 
45 

  30 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
75 

6 
 
 
 
6 

EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Najważniejsze kierunki badan w nanotechnologii, m.in. chemiczna synteza nanostruktur, heterostruktury, nośniki prądu w zewnętrznych 
polach magnetycznych i elektrycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U02, K_K01 

Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 1)   
 
Wariant A 
 
Wariant B 

         
 
 
 
90 
 
60 

 
 
 
 
9 
 
6 

 
 
 
 
EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

 
 
 
 
B 

 
 
 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie* 

        30 2 określone w 
sylabusie 
przedmiotu 
 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

*w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w ciągu 
całych studiów 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: 330/390 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: 345  
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 30 + min 30 godzin za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 675/735 + 
min 30 godzin za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
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4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Praktyki 
zawodowe INZN  

       70 
 praktyki 

70 3 Inne - zaliczenie   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U06, K_U07, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07 

Pracownia 
specjalistyczna do 
wyboru IN  
 

    120    120 12 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania doświadczalne mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze badawczym oraz ułatwienie wyboru tematu 
pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_K03, K_K05 
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Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 2) 

        90 9 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Proseminarium 
magisterskie IN  

  30      30 2 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje przedstawiające plan swoich badań w ramach pracowni specjalizacyjnej (i ew. 
magisterskiej).  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. 
Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U03, K_U05, K_U06, K_U09, K_K02, K_K05 

Zespołowy Projekt 
Studencki*  
 

      75  75 5 Proj. B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U04, K_U07, K_U11, K_K02, K_K03 

 Pracownia 
specjalistyczna II 
w tym praca mgr.   
 

 
 

   
 

240    240 20 Inne – praca 
magisterska 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 

Przedmioty 
specjalistyczne  
(lista nr 1)  

        30 3 EP 
dodatkowo 
opcjonalny EU 
 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 
(doświadczalne)   
 

  30      30 3 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i nanotechnologii. 
Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_K02 

Seminarium 
specjalistyczne 
(lista nr 3)  
 

  60      60 4 Inne – zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_U06, K_U10, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie** 

        60 4 określone w 
sylabusie 
przedmiotu 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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*Zespołowy projekt studencki można zaliczyć jako odrębny przedmiot lub w ramach przedmiotów do wyboru 
**w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w ciągu 
całych studiów 
Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: 310/330 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: 435 + min 60 godzin za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w drugim semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 745/765 + 
min 60 godzin za przedmioty ogólnouniwersyteckie 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5.  
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6. Semestr dla specjalności: (nie dotyczy) 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 56% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 34% 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  magister 

Forma studiów  stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 90 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

107 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych min. 70h praktyk zawodowych, 
3 ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej 
pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także 
przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; 
stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw                       
i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych. Praktyka zawodowa może być 
odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyki lub w ramach 
zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki                   
z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji Absolwentów lub innych źródeł. Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie 
Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem 
praktyki. 
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Załącznik nr 73 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których 
prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin (wg efektów 
kształcenia) 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 100,00% Informatyka 

Razem: - 100,00% - 
  



2 

 

2. Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w 
ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: II 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania wybranej gałęzi 
informatyki   

P7S_WG 

K_W02 zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności 
obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i 
rozproszonych  

P7S_WG 

K_W03 zna zasady działania oraz zastosowania najważniejszych algorytmów 
stosowanych w symulacjach komputerowych w wybranej dziedzinie 
(aproksymacja, FFT, szybkie algorytmy wykładnicze, heurystyki, metody 
Monte Carlo, algorytmy genetyczne) 

P7S_WG 

K_W04 zna metody statystycznej analizy danych P7S_WG 

K_W05 zna biegle co najmniej jeden język programowania oraz biblioteki algorytmów i 
struktur danych; ma wiedzę na temat praktycznych uwarunkowań wydajnych 
implementacji algorytmów  

P7S_WG 

K_W06 zna zagadnienia budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych oraz 
rozległych sieci komputerowych oraz współczesnych systemów 
komputerowych 

P7S_WG 
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K_W07 ma wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i o najnowszych odkryciach w 
zakresie technologii sieciowych i architektur komputerów 

P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniach obliczeń numerycznych w wybranej 
dziedzinie nauki i techniki (obliczenia chemiczne, biologiczne, inżynierskie, 
modelowanie środowiska, zastosowania medyczne)  

P7S_WG 

K_W09 ma wiedzę w zakresie modelowania przebiegu zjawisk i procesów 
przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi 
informatycznych 

P7S_WG 

K_W10 zna w sposób pogłębiony wybrane techniki pozyskiwania danych oraz 
modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także 
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

P7S_WG 

K_W11 ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów 
informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów 
etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, 
ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna 
zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością 
elektroniczną  

P7S_WK 

K_W12 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania własnością intelektualną, 
potrafi korzystać z systemów informacji patentowej 

P7S_WK 

K_W13 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z 
kierunkiem informatyka 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) 

K_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie 
dobranych źródeł w języku polskim i angielskim; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie 

P7S_UW 

K_U02 potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim w środowisku 
informatycznym 

P7S_UW 
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K_U03 umie przygotować opracowania naukowe przy użyciu wspomagających ten 
proces narzędzi informatycznych 

P7S_UW 

K_U04 potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z 
informatyki 

P7S_UK 

K_U05 potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dotyczących 
sieci komputerowych, systemów obliczeniowych i symulacji komputerowych 

P7S_UK 

K_U06 potrafi opisywać algorytmy i struktury danych w sposób zrozumiały dla 
niealgorytmika 

P7S_UK 

K_U07 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces 
samokształcenia  

P7S_UU 

K_U08 umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie 
średniozaawansowanym i stosować słownictwo specjalistyczne pozwalające 
na czytanie literatury fachowej (czyli poziom B2+) 

P7S_UK 

2) podstawowe umiejętności inżynierskie 

K_U09 potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami informatyczno-
komunikacyjnymi do komunikacji z innymi 

P7S_UK 

K_U10 potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, analizować ich 
wyniki i wyciągać wnioski  

P7S_UW 

K_U11 potrafi wykonywać obliczenia numeryczne typowe dla jednej z wybranych 
dziedzin zastosowań przy wykorzystaniu standardowych aplikacji (obliczenia 
chemiczne, biologiczne, inżynierskie, modelowanie środowiska, zastosowania 
medyczne) 

P7S_UW 

K_U12 potrafi formułować i testować hipotezy w zakresie wybranej dziedziny 
zastosowań 

P7S_UW 

K_U13 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań 
sprzętowych i programistycznych do rozwiązywania problemów 
obliczeniowych w wybranej dziedzinie zastosowań 

P7S_WG 
P7S_UW 

K_U14 zna dobrze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka P7S_KK 

K_U15 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej dotyczącej rozwiązań 
sprzętowych i programistycznych 

P7S_WG 
P7S_WK 
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3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich 

K_U16 analizuje złożoność algorytmów; rozróżnia pojęcie złożoności problemu od 
pojęcia złożoności obliczeniowej algorytmów dla tego problemu, potrafi 
określić zastosowania algorytmu do rozwiązywania problemów 
obliczeniowych. 

P7S_UW 

K_U17 potrafi dokonać analizy problemu i określić algorytmy i metody obliczeniowe 
przydatne do jego rozwiązania 

P7S_UW 

K_U18 projektuje i analizuje algorytmy rozproszone; potrafi uzasadnić ich 
poprawność i przeanalizować złożoność  

P7S_UW 

K_U19 posługuje się bibliotekami algorytmów i struktur danych, w tym bibliotekami 
algorytmów numerycznych  

P7S_UW 

K_U20 projektuje wydajne algorytmy i uzasadnia ich poprawność; rozumie wpływ 
architektury komputera na sposób wykonywania algorytmów i umie to 
wykorzystać do ich strojenia  

P7S_UW 

K_U21 umie zarządzać siecią oraz ją nadzorować, w tym zapewnić kontrolę dostępu i 
odpowiedni dla zastosowań poziom bezpieczeństwa, skonfigurować zapory 
ogniowe i wirtualne sieci prywatne, zapewnić jakość komunikacji i 
monitorować ruch w sieci  

P7S_UW 

K_U22 umie zarządzać dużymi systemami komputerowymi i je nadzorować, w tym 
zapewnić kontrolę dostępu i odpowiedni dla zastosowań poziom 
bezpieczeństwa oraz monitorować wykorzystanie zasobów  

P7S_UW 

K_U23 opisuje podstawowe ataki komputerowe i potrafi zastosować odpowiednią 
ochronę przed nimi  

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności informatyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K02 nawiązuje i utrzymuje współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu 
poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych 

P7S_UO 
P7S_UK 
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K_K03 myśli twórczo w celu zidentyfikowania problemów, udoskonalenia istniejących 
bądź stworzenia nowych rozwiązań 

P7S_KK 

K_K04 samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności 
i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki 

P7S_UW 

K_K05 jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest 
systematyczny 

P7S_UO 

K_K06 przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się 
terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny z 
osobą reprezentującą inną dziedzinę 

P7S_UK 

K_K07 jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i 
doświadczeń; ma chęć ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

P7S_UU 

K_K08 jest zdolny do w pełni samodzielnego realizowania uzgodnionych celów, w 
tym do podejmowania samodzielnych i czasami trudnych decyzji 

P7S_KK 

K_K09 jest zdolny do systematycznej pracy i posiada umiejętność przezwyciężania 
stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów 

P7S_KK 

K_K10 zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w zawodzie informatyka, w 
tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu informatyka 

P7S_KO 
P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  zapisany w postaci 
dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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3. Specjalności na kierunku studiów: Nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku inżynieria obliczeniowa 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wybrane 
zastosowania 
informatyki 
(konwersatorium) 

 15       15 1 Z P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatorium poświęcone jest prezentacji tematyki badań realizowanych w ICM UW wraz z potencjalnymi tematami prac 
magisterskich. W trakcie konwersatorium  pracownicy ICM oraz zaproszeni goście prezentują prowadzone badania naukowe związane 
z obliczeniami naukowymi. Tematyka prac jest bardzo różnorodna, od tematów czysto informatycznych po zastosowania w naukach 
przyrodniczych, społecznych czy w obliczeniach inżynierskich. Zajęcia mają charakter mini konferencji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W08 
K_U07, K_U09, K_U13 
K_K05, K_K10 

Metody 
analityczne 
modelowania 

30   30     60 6 EP P informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu1 

Zapoznanie z podstawami matematycznymi algorytmów. Wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących algorytmów. Zapoznanie z 
podstawowymi algorytmami numerycznymi w różnych działach matematyki (algebra, analiza, równania różniczkowe, statystyka). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 
K_U09, K_U13, K_U14, K_U16, K_U20  
K_K03, K_K05 

Programowanie 
równoległe 

30    30    60 6 EP P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania i implementacji algorytmów równoległych w środowisku z 
pamięcią rozproszoną i współdzieloną. Przedstawione zostanie programowanie w modelu PGAS. Omawiane będą przykłady 
algorytmów równoległych, ich złożoność czasowa i implementacja przy użyciu współczesnych narzędzi i bibliotek (MPI, OpenMP, PCJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W07 
K_U09, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U20 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07, K_K10 

Współczesne 
systemy 
obliczeniowe, 
bazodanowe 
i sieciowe 

30    60    90 9 EP P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład poświęcony prezentacji najważniejszych architektur procesorów i ich charakterystyce. Druga część wykładu będzie obejmowała 
charakterystykę współczesnych architektur systemów komputerowych. W dalszej części omówione zostaną rozwiązania do 
przechowywania danych oraz współczesne rozwiązania sieciowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07 
K_U09, K_U13, K_U14, K_U15, K_U21, K_U22, K_U23,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07, K_K10 
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Praktyczna 
realizacja obliczeń 

    10    10 1 Z P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia praktyczne poświęcone praktycznej realizacji obliczeń na systemach wielkoskalowych. Obejmują wprowadzenie do korzystania 
z systemu operacyjnego Linux, korzystania z systemu kolejkowego oraz dostępnych kompilatorów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U22, 
K_K01, K_K03, K_K05, K_K07, K_K10 

Przedmiot 
obierany 

30    30    60 6 EP P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z symulacjami komputerowymi w konkretnej dziedzinie. Wykład obejmuje wprowadzenie do danej 
dziedziny zastosowań, przedstawienie metod symulacji komputerowych stosowanych w tej dziedzinie oraz bardziej szczegółowe 
zaprezentowanie wybranych metod obliczeniowych. Szczegółowe treści programowe zawarte są w opisie poszczególnych 
przedmiotów.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_U20 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10 

Seminarium 
magisterskie I 

  15      15 1 Z (Zaliczenie na 
podstawie 
prezentacji) 

P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie w pierwszym semestrze poświęcone jest wyborowi tematu pracy magisterskiej w oparciu o propozycje 
prezentowane podczas konwersatorium. Studenci zapoznają się z tematyką związaną z pracą magisterską, poznają podstawowe 
pojęcia i technologie. Zajęcia realizowane w formie indywidualnych spotkań z potencjalnymi opiekunami prac oraz w postaci wspólnych 
zajęć obejmujących prezentacje przygotowane przez studentów.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W11, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U20, K_U22 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 610 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Z - zaliczenie 
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4.2.* Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów - zajęcia 
uzupełniające dla osób, które nie zaliczyły BHP lub POWI na studiach I stopnia. 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
Zajęcia uzupełniające dla osób, które nie zaliczyły BHP lub POWI na studiach I stopnia. 

BHP*  4       4 0,5 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 
 
Zajęcia uzupełniające dla osób, które nie zaliczyły BHP na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 
K_U14 

POWI* (Podstawy 
ochrony własności 
intelektualnej) 

4        4 0,5 T  informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Po ukończeniu kursu student nabędzie podstawową wiedzę w zakresie prawa własności intelektualnej. W szczególności powinien znać 
w podstawowym zakresie i umieć interpretować przepisy prawa objęte tematem wykładu, nabyć znajomość stosowania tych przepisów 
w praktyce obrotu gospodarczego, w tym wiedzieć jak skutecznie chronić swoje prawa w zakresie własności intelektualnej, jak w 
sposób dozwolony korzystać z cudzych praw autorskich, jak przenosić i nabywać prawa autorskie. 
 
Zajęcia uzupełniające dla osób, które nie zaliczyły POWI na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Obliczenia 
naukowe w 
naukach 
przyrodniczych 

26    4    30 3 EP P fizyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W pierwszej części wykładu umówione są przybliżenia prowadzące od pełnego kwantowego opisu cząsteczki chemicznej jako układu 
jąder atomowych i elektronów do opisu przybliżonego umożliwiającego praktyczne obliczenia kwantowe dla elektronowych stanów 
stacjonarnych oraz klasyczną dynamikę dla ruchu jąder atomowych. W drugiej części wyprowadzona zostaje metoda Hartee-Focka oraz 
poprawki uwzględniające efekty korelacyjne dla elektronów. W trzeciej części umówione są metody przybliżone pozwalające uwzględniać 
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wpływ otoczenia, w szczególności efekty elektrostatyczne w roztworach w obliczeniach elektronowych dla cząsteczek chemicznych. W 
części praktycznej zostanie wykorzystany program Gaussian do przykładowych obliczeń elektronowych dla małych cząsteczek i prostych 
reakcji chemicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_U10, K_U13, K_U17 

Obliczenia 
naukowe w 
naukach 
społecznych 

26    4    30 3 EP P socjologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Na wykładzie omawiane są podstawowe zastosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych. Przedstawiane są 
podstawowe rodzaje obliczeń takie jak analiza sieci, elementy sztucznej inteligencji, obliczenia agentowe, wnioskowanie statystyczne 
czy zaawansowana wizualizacja. Poszczególne rodzaje obliczeń ilustrowane są przykładowymi zastosowaniami do różnych problemów 
socjologicznych lub społecznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U10, K_U13, K_U17 

Przedmiot 
obierany 

30    30    60 6 EP P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z symulacjami komputerowymi w konkretnej dziedzinie. Wykład obejmuje wprowadzenie do danej 
dziedziny zastosowań, przedstawienie metod symulacji komputerowych stosowanych w tej dziedzinie oraz bardziej szczegółowe 
zaprezentowanie wybranych metod obliczeniowych. Szczegółowe treści programowe zawarte są w opisie poszczególnych 
przedmiotów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_U20 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10 
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Seminarium 
magisterskie II 

  45      45 3 Z (Zaliczenie na 
podstawie 
prezentacji) 

P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie w drugim semestrze poświęcone jest opanowaniu wiedzy i technologii niezbędnej do wykonania pracy 
magisterskiej. Studenci zapoznają się z konkretnymi technologiami i narzędziami czy modelami matematycznymi. Zajęcia realizowane 
w formie indywidualnych spotkań z opiekunami prac oraz w postaci wspólnych zajęć obejmujących prezentacje przygotowane przez 
studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W11, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U20, K_U22 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

30        30 3 Zasady zaliczenia 
określone w opisie 
przedmiotu 

 nauki 
humanistyczne 
lub społeczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe określone w opisie przedmiotu. Realizacja przedmiotów ogólnouniwersyteckie ma na celu uzyskanie przez studenta 
wiedzy niezwiązanej z kierunkiem studiów (spoza kierunku studiów) i wynika z ogólnych przepisów.  

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 
 
K_K01, K_K05, K_K10 

Praktyki          12 Z (Zaliczenie na 
podstawie 
przedstawionej 
dokumentacji 
praktyk) 

P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Praktyki są realizowane w centrum komputerowym ICM UW lub w zakładach pracy (firmach) z obszaru IT lub wykorzystujących 
technologie informatyczne. Istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie zaświadczenia pracodawcy w przypadku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę lub w innej formie. Praktyki są realizowane w formie prac (projektów) realizowanych w centrum 
komputerowym ICM UW w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW. Zaliczenia 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 610 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– Z - zaliczenie 

praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie pisemnego sprawozdania studenta oraz oceny praktyki dokonanej przez osobę 
opiekującą się danym studentem. Istotnym elementem sprawozdania jest opis wykonanych prac oraz opis otrzymanych wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U09, K_U14, K_U21, K_U22, K_U23 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot obierany 
w języku 
angielskim 

30    30    60 6 EP P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z symulacjami komputerowymi w konkretnej dziedzinie. Wykład obejmuje wprowadzenie do danej 
dziedziny zastosowań, przedstawienie metod symulacji komputerowych stosowanych w tej dziedzinie oraz bardziej szczegółowe 
zaprezentowanie wybranych metod obliczeniowych. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Szczegółowe treści programowe 
zawarte są w opisie poszczególnych przedmiotów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_U20 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10 

Seminarium 
magisterskie III 

  15      15 
(seminar
ium) 
+300 
(praca 
magister
ska) 

21 Z (Warunkiem 
zaliczenia jest 
złożenie pracy 
magisterskiej)  

P informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie w trzecim semestrze poświęcone jest realizacji konkretnych celów postawionych w ramach pracy 
magisterskiej. Studenci wykonują zaplanowane prace i prezentują ich stan. W trakcie seminarium podejmowana jest decyzja co do 
dalszego zakresu prac. Zajęcia realizowane w formie indywidualnych spotkań z opiekunami prac oraz w postaci wspólnych zajęć 
obejmujących prezentacje przygotowane przez studentów. 
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W ramach seminarium przygotowywana jest praca magisterska. Student powinien właściwie i swobodnie posługiwać się wiedzą 
teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie studiów. Praca magisterska powinna mieć charakter badawczy i 
zawierać opis zagadnienia, aktualny stan wiedzy oraz nowe rozwiązania opracowanie samodzielnie przez studenta. 
W liczbie punktów ECTS uwzględniono 20 punktów ETCS za wykonanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, K_W13 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U18, KU_20, K_U22 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i 

30        30 3 Zasady zaliczenia 
określone w opisie 
przedmiotu 

 Nauki 
humanistyczne 
lub społeczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Treści programowe określone w opisie konkretnego przedmiotu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
 
K_K01, K_K05, K_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 610 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Inne (należy podać jakie) 
– Z - zaliczenie 

5. Semestr dla specjalności: Nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 86% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0613 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

84 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

0 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 3 miesiące, 12 ECTS, praktyki 
zawodowe 

Praktyki są realizowane w centrum komputerowym ICM UW lub w zakładach pracy (firmach) z obszaru IT lub wykorzystujące technologie informatyczne. 
Istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie zaświadczenia pracodawcy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub w innej formie. 
Praktyki są realizowane w formie prac (projektów) realizowanych w centrum komputerowym ICM UW w formie prac indywidualnych lub zespołowych 
realizowanych pod opieką pracowników ICM UW. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie pisemnego sprawozdania studenta oraz oceny 
praktyki dokonanej przez osobę opiekującą się danym studentem. Istotnym elementem sprawozdania będzie opis wykonanych prac oraz opis otrzymanych 
wyników. 
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Załącznik nr 74 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 55% nauki socjologiczne 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo  45%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Język i społeczeństwo — interdyscyplinarne studia nad dyskursem 

 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 
 

Nazwa kierunku: Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie  

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa, analizy 
dyskursu i semiotyki społecznej.  

P7S_WG 

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz 
specjalistycznej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna terminologię z zakresu językoznawstwa, analizy dyskursu i semiotyki społecznej na poziomie 
rozszerzonym. 

P7S_WG 

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie praktyk komunikacyjnych. P7S_WG 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki 
społecznej 

P7S_WG 
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K_W06 Ma szczegółową wiedzę o wybranych ośrodkach i szkołach badawczych w dziedzinie 
językoznawstwa, krytycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej oraz o ich współczesnych 
dokonaniach. 

P7S_WG 

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu 
i semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska 
zachodzące w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych. 

P7S_WG 

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i historycznie zmiennej naturze oraz jego roli w 
komunikacji społecznej. 

P7S_WG 

K_W09 Ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych 
rejonach świata. 

P7S_WK 

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o specyfice nauk społecznych – zwłaszcza socjologicznej analizy dyskursu 
i badań nad komunikacją społeczną. 

P7S_WG 

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych i 
dyskursywnych ich funkcjonowania. 

P7S_WK 

K_W12 Ma rozszerzoną wiedzę o nowych mediach, o zasadach i społecznych konsekwencjach ich 
funkcjonowania dla życia społecznego.  

P7S_WK 
P7S_KK 

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i 
sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich. 

P7S_WK 
P7S_KK 

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi 
oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej. 

P7S_WK 

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi 
społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych. 

P7S_WK 

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i 
kulturowych. 

P7S_WK 
P7S_KK 

K_W17 Zna wybrane metody i narzędzia opisu z zakresu badań nad komunikacją społeczną oraz z zakresu 
socjologicznej analizy dyskursu. 

P7S_WG 
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K_W18 Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i reguł społecznych obowiązujących w obszarze komunikacji 
publicznej, specjalistycznej i międzykulturowej. 

P7S_WK 

K_W19 Ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacyjnych i dyskursywnych uwarunkowań zmian 
społecznych. 

P7S_WK 

K_W20 Ma pogłębioną wiedzę na temat historycznych przemian struktur, instytucji oraz więzi społecznych, 
wypracowaną w obszarze badań nad komunikacją społeczną oraz socjologicznej analizy dyskursu. 

P7S_WG 

K_W21 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego. P7S_WK 
P7S_KR 

 Umiejętności: absolwent potrafi  

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować 
informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i 
formułować na tej podstawie krytyczne sądy.  

P7S_UW 
P7S_KK 

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, lingwistycznej analizy 
dyskursu i semiotyki społecznej, obejmujące analizę i syntezę stanowisk teoretycznych, dobór 
metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników. 

P7S_UW 
P7S_KK 

K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie 
językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej oraz podejmować 
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swych umiejętności i kierowania własną karierą 
zawodową. 

P7S_UU 

K_U04 Posiada umiejętność integrowania dorobku wypracowanego w różnych paradygmatach 
językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej oraz potrafi stosować tę 
wiedzę w sytuacjach zawodowych wymagających mediacji kulturowej i językowej. 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_KO 

K_U05 Potrafi wykorzystywać dorobek współczesnego językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu 
i semiotyki społecznej w celu krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury, nurtów 
intelektualnych i ideowych. 

P7S_UW 

P7S_KK 

K_U06 Potrafi poddać analizie złożoną relację między medium a przekazem i wpływ, jaki wywierają 
wzajemnie na siebie. 

P7S_UW 
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K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii 
innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania. 

P7S_UK 

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod 
kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych. 

P7S_UK 
P7S_KK 

K_U09 Posiada umiejętność formułowania i prezentowania – w różnych formach i za pośrednictwem 
różnych mediów – krytycznych opinii o zjawiskach społecznych oraz mechanizmach językowych 
komunikacji międzyludzkiej zachodzącej w rozmaitych kontekstach kulturowych i zawodowych. 

P7S_UK 

K_U10 Posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją 
społeczną, potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski. 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych, 
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze. 

P7S_UW 

K_U12 Potrafi wskazać i uwzględniać w swoim działaniu normy i zasady etyki zawodowej. P7S_KR 

K_U13 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy 
dyskursu i badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność. 

P7S_UW 
P7S_KK 

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej 
oraz proponować możliwe rozwiązania.  

P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_U15 Potrafi identyfikować i analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja 
konfliktów. 

P7S_UK 

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność 
oceny tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją. 

P7S_UW 
P7S_KK 

K_U17 Potrafi używać języka pisanego we własnych tekstach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę. P7S_UK 

K_U18 Potrafi używać języka mówionego we własnych tekstach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę. P7S_UK 
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K_U19 Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając 
z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym dla poziomu B2+) oraz posługując się 
nowoczesnymi technologiami.  

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_KK 

K_U20 Potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, 
korzystając z jego zaawansowanych funkcji. 

P7S_UW 

K_U21 Potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku 
obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia. P7S_UU 
P7S_KO 

K_K02 Jest gotowy do podjęcia pracy wymagającej wiedzy z zakresu języka komunikacji publicznej, 
specjalistycznej, międzykulturowej; znajomości wybranego języka obcego oraz wiedzy o 
współczesnych procesach społecznych i politycznych. 

P7S_KK 
P7S_KR 

K_K03 Jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role; jest gotowy do 
stosowania właściwych środków komunikacji do określonych działań. 

P7S_UO 
P7S_KO 

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz 
zrozumienie dla inności. 

P7S_KO 

K_K05 Reaguje adekwatnie w sytuacjach kryzysowych wynikających z nieporozumień językowych i 
komunikacyjnych na tle kulturowym. 

P7S_KK 

K_K06 Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania. 

P7S_KK 
P7S_KO 

K_K07 Jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów wynikających z wykonywania zawodu 
związanego z językiem i komunikacją w różnych obszarach społecznych. 

P7S_KK 
P7S_KR 
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K_K08 Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów 
społecznych. 

P7S_KK 
P7S_KO 

K_K09 Jest gotowy samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę 
socjologiczną i lingwistyczną. 

P7S_UU 
P7S_KR 
P7S_KK 

K_K10 Jest gotowy do efektywnego komunikowania się w języku obcym na poziomie B2+.  P7S_KK 

K_K11 Jest gotowy do poszukiwania nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i 
doskonalenia umiejętności zawodowych. 

P7S_UW 

K_K12 Jest gotowy do samodzielnego wyznaczania kierunku własnego rozwoju i dokształcania się.  P7S_UU 
P7S_KR 

OBJAŚNIENIA 

  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina(y), 
do której odnosi 
się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Modele analizy 
dyskursu (część 
lingwistyczna)  

30        30 3 EU, Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kurs łączy elementy wykładu (przegląd różnych podejść, koncepcji i metodologii) z praktycznymi ilustracjami zjawisk dyskursywnych, 
poddawanych analizie językowej i społecznej. Słowo dyskurs pozwala badać komunikację jako podstawowy element usytuowanych 
praktyk społecznych. Analiza Dyskursu stanowi interdyscyplinarne, zintegrowane podejście do zjawisk i procesów komunikacyjnych, a 
więc przedmiotem jej zainteresowania jest język i jego kontekstowe użycia, jednostka i społeczeństwa czy wreszcie kultura i związane z 
nią systemy wartości. Modele i priorytety badawcze lingwistyki (językoznawstwa) i socjologii częściowo różnią się tu, ale też wzajemnie 
się uzupełniają. Lingwistyka dostarcza podstaw metodologicznych do językowej analizy tekstu, zwłaszcza tekstu pisanego.  Socjologia 
dyskursywna skupia się na społecznym usytuowaniu komunikacji, szczególnie komunikacji mówionej. Struktura kursu oddaje to 
historyczne sprofilowanie badań nad komunikacją przez obie dziedziny, poszerzając je o organizację i funkcjonowanie tekstów 
multimodalnych, stanowiących współcześnie istotny element oddziaływania społecznego.  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W17, K_U02, K_U04, K_K09 

Style – gatunki – 
konteksty 

30        30 3 EP B językoznawstwo 



 

9 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest zaprezentowanie funkcji, jaką gatunki, style i konteksty, w znaczeniu praktyk i instytucji społecznych o charakterze 
językowym i kognitywnym, odgrywają w tworzeniu oraz modyfikacji rzeczywistości społecznej. Szczególną uwagę zwraca się na 
konstytutywną rolę gatunków z różnych obszarów dyskursu w ustanawianiu i rozwijaniu określonych sfer życia publicznego. Teksty 
składające się na te domeny są zarówno obrazem, jak i medium zachodzących w nich procesów kulturowych. Zmianom gatunkowym 
towarzyszą często przesunięcia, przemieszczenia czy odwrócenia tekstowo definiowanych ról społecznych, co przekłada się na 
przebudowę tożsamości i wynikającą z niej zmianę stylów oraz perspektyw wypowiedzi. Uruchomienie nowych skryptów językowych w 
relacjach międzyludzkich oraz nowych dyskursywnych schematów działania pociąga za sobą przeformułowanie parametrów 
kontekstowych, względem których uczestnicy interakcji interpretują zaistniałe sytuacje komunikacyjne. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W16, K_U05, K_K01, K_K02 

Dyskursy kulturowe 
i przemoc 
symboliczna  

30        30 3 EP lub EU B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem analizy będą dyskurs terapeutyczny i religijny, kultura popularna, w tym poradniki, seriale telewizyjne, przekaz reklamowy. 
Problematyka zajęć skupi się wokół następujących tematów: indywidualizm, prywatyzacja problemów społecznych, redefinicja tego, co 
społeczne i społecznych nierówności. Przemoc symboliczną zwykło się wiązać z „miękkimi” formami przemocy. Podczas wykładu 
przedstawione zostaną współczesne zjawiska wiązane z tymi formami przemocy (język, obrazy).  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_W13, K_W18, K_W20, K_U16 

Nowe media 
a komunikacja  

30        30 3 EP  B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wykład ma być, przede wszystkim, wprowadzeniem do badania komunikacji masowej, w jej współczesnych odsłonach. Punkt wyjścia to 
pytanie o to, w jaki sposób można definiować specyfikę współczesnych mediów oraz ich ewentualnego wpływu społecznego: czy jest on 
inny niż dotychczas? Jeśli – to w jakim sensie? Poprzez analizę sieciowości oraz cyfrowych technologii, zadamy sobie pytanie o to, jak 
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definiować wpływ technologii komunikacji na sposób organizacji społeczeństwa, a także – na jednostki. Zastanowimy się także, jak badać 
sieci czy praktyki zorganizowane wokół mediów cyfrowych. 
Pojawią się „klasyczne” tematy socjologiczne: o sposób koordynacji działań, o formy kontroli społecznej, czy mechanizmy budowy i 
współzależności z mediami, w konstruowaniu tożsamości jednostkowych i kolektywnych. 
Wreszcie kwestia związana z regulacjami mediów cyfrowych zawiedzie nas ku ekonomii politycznej oraz sposobach analizy polityczności 
nowych mediów.  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W11, K_W12, K_U12 

Analiza 
konwersacyjna 

   30     30 3 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane będą wybrane problemy i zjawiska charakterystyczne dla przebiegu interakcji ustnych. Znajdą się wśród nich: 
organizacja lokalna i ogólna rozmowy, jej spójność tematyczna, zjawiska grzecznościowe i rytuały konwersacyjne, formy adresatywne i 
ich funkcje, wyrażanie emocji w interakcjach ustnych, możliwe źródła nieporozumień międzykulturowych w rozmowie, konwencje i 
zasady transkrypcji rozmów. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_U01, K_U08, K_U15, K_K04 

Jakościowa i 
ilościowa analiza 
treści  

   30     30 3 Proj B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest wprowadzenie do jakościowej i ilościowej analizy treści oraz wykorzystanie do tego celu programu Atlas.ti. W pierwszej 
części zostaną przedstawione założenia teoretyczne leżące u podłoża analizy treści oraz przyjrzymy się jej różnym typom. Omówimy 
również zasady wykorzystania programów komputerowych do analizy treści i łączenia podejścia jakościowego z ilościowym. W drugiej 
części zajęć na wybranych przykładach omówimy podstawowe elementy metodologii analizy treści tj.: kiedy można ją stosować, jak 
dobierać próbę do analizy, co jest jednostką analizy oraz różne strategie jej prowadzenia. W część trzeciej przejedziemy następujące 
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kolejne kroki procesu analizy z wykorzystaniem programu Atlas.ti: 1) przygotowanie planu badania; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 
3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlasie.ti; 5) analiza zakodowanego materiału; 6) prezentacja wyników.  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: praca z wykorzystaniem komputerów, dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, 
praca zespołowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W13, K_W17, K_U08, K_U10, K_U13, K_U19, K_U20, K_U16 

Badania 
etnograficzne  

   30     30 3 Proj B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi umożliwiających prowadzenie badań etnograficznych nad komunikacją w różnych 
obszarach życia społecznego. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarówno podstawy metodologii badań etnograficznych, jak i spectrum 
zagadnień, które za ich pomocą można poddać analizie. 
Kurs ma charakter warsztatowy: łączy dyskusję nad wybranymi problemami teoretycznymi i metodologicznymi, prowadzoną w oparciu 
o literaturę, z pracą nad materiałem empirycznym, gromadzonym przez uczestników zajęć. W trakcie trwania kursu uczestnicy zaplanują 
i zrealizują własne projekty badawcze. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa, praca w terenie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W17, K_U01, K_U12, K_U16, K_U17, K_K04, K_K05, K_K06 

Warsztaty z analizy 
dyskursu wizualnego 
(cz. 1) 

    30    30 2 Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Krytyczny przegląd metod badań wizualnych wywodzących się z inspiracji językoznawczych i „tekstocentrycznych” ma dostarczyć 
studentom i studentkom narzędzi do analizy i krytycznego opisu najważniejszych typów współczesnych przekazów wizualnych. Nie są 
one jednak wybierane według medium (prasa, telewizja, Internet, kino), lecz motywów wizualnych, przecinających granice technik 
reprodukcji i kanałów komunikacji. 
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Warsztatowy, analityczny wymiar zajęć zachęca, by wybrane teorie i miejsca styku językoznawstwa i badań wizualnych omawiane były 
w odniesieniu do konkretnych zjawisk współczesnej ikonosfery lokalnej i globalnej, m.in. tzw. kryzysu uchodźczego, dyskusji o zmianie 
klimatu (antropocen), różnych form protestu i oporu (m.in. czarny protest).   
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa, prezentacje 
przygotowywane przez studentów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_U13, K_U16, K_U18, K_K09 

Analiza retoryczna i 
lingwistyczna 

   30     30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z dziedziny semantyki i pragmatyki językoznawczej, lingwistyki tekstu, analizy dyskursu 
oraz retoryki. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa, prezentacje 
przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_U01, K_U05, K_U07, K_U08, K_U15, K_K08  

Władza - manipulacja 
- komunikacja  

30        30 3 EU B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest ukazanie w różnych wymiarach związku procesów komunikowania się i reprodukowania władzy i dominacji. Omówione 
zostaną różne – klasyczne i współczesne – teorie ukazujące znaczenie panowania za pomocą słów (m.in. A. Gramsci, M. Foucault, R. 
Collins, P. Bourdieu, E. Laclau, Ch. Mouffe, M. Mann) oraz przeanalizowane wybrane zagadnienia (przemoc symboliczna, mowa 
nienawiści, dyskursy ideologiczne, reprodukcja wspólnot wyobrażonych, wtórna oralność, polityka pamięci, propaganda i perswazja i in). 
Celem kursu jest także zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy o socjologicznej analizie dyskursu publicznego, w tym zwłaszcza w 
nowych mediach. Osobna uwaga poświęcona zostanie społecznemu znaczeniu technologii komunikacyjnych. Służyć temu ma krytyczna 
analiza tekstów teoretycznych oraz analiza wybranych aspektów i przejawów dyskursu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
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procesów nacjonalistycznych. Podstawową metodą pracy będą studia przypadków, pozwalające na ukazanie znaczenia danej orientacji 
teoretycznej. 
Ważnym celem zajęć jest wyrobienie zdolności postrzegania języka jako narzędzia władzy i dominacji. Dzięki temu w ramach kursu 
zgłębić będzie można proces dyskursywnej produkcji i reprodukcji bytów społecznych. W tym zakresie podstawą analiz będzie przede 
wszystkim krytyczna szkoła analizy dyskursu. Osobna uwaga poświęcona zostanie diagnozowaniu i opisowi cech przekazów w dyskursie 
publicznym oraz długofalowych tendencji w obszarze komunikacji publicznej. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W10, K_W11, K_W13, K_W19, K_W21, K_U12, K_W16, K_K01, K_K07 

Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem studiów 
(ogólno-
uniwersyteckie) 

* w zależności od wyboru studenta  30 2 EP, EU, T, E, 
Proj* 

(* w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta)  

B * w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050  
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Modele analizy 
dyskursu (część 
socjologiczna)  

30        30 3 EP lub EU B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest omówienie wpływu komunikacji na kształtowanie się tożsamości jednostek i budowanie więzi społecznych. Od dawna 
wiadomo, że komunikacja nie służy tylko (i nie przede wszystkim) do opisywania świata. Komunikacja jest też narzędziem działania: 
zobowiązujemy się, obiecujemy, oskarżamy, dochodzimy do porozumienia lub nie potrafimy go osiągnąć - innymi słowy: komunikując się 
robimy różne rzeczy. Sprawność w komunikowaniu się określa to, kim jesteśmy: wyobrażenie o samych sobie, nasze szansę życiowe, relację 
z innymi ludźmi oraz przesądza położenie jednostki w społeczeństwie. 
Wykład obejmie: a) teorie wyjaśniające wpływ komunikacji na tożsamość społeczną i więzi; b) analizę wybranych wymiarów 
komunikowania się interpersonalnego; c) analizę dynamiki relacji interpersonalnych; d) umiejętności związane z komunikowaniem się 
interpersonalnym i w grupach społecznych. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15, K_W20, K_K09 

Tożsamość i 
budowanie więzi 
społecznych (część 
socjologiczna) 

30        30 3 EP B nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest omówienie wpływu komunikacji na kształtowanie się tożsamości jednostek i budowanie więzi społecznych. Od dawna 
wiadomo, że komunikacja nie służy tylko (i nie przede wszystkim) do opisywania świata. Komunikacja jest też narzędziem działania: 
zobowiązujemy się, obiecujemy, oskarżamy, dochodzimy do porozumienia lub nie potrafimy go osiągnąć - innymi słowy: komunikując się 
robimy różne rzeczy. Sprawność w komunikowaniu się określa to, kim jesteśmy: wyobrażenie o samych sobie, nasze szansę życiowe, relację 
z innymi ludźmi oraz przesądza położenie jednostki w społeczeństwie. 
Wykład obejmie: a) teorie wyjaśniające wpływ komunikacji na tożsamość społeczną i więzi; b) analizę wybranych wymiarów 
komunikowania się interpersonalnego; c) analizę dynamiki relacji interpersonalnych; d) umiejętności związane z komunikowaniem się 
interpersonalnym i w grupach społecznych. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15, K2_K09 

Konflikt - 
dyskryminacja - 
mowa nienawiści  

 30       30 3 EU B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest ukazanie roli procesów komunikacyjnych w powstawaniu, przebiegu i wygaszaniu konfliktów społecznych. Poprzez analizę 
wybranych studiów przypadków ukazane zostaną podstawowe mechanizmy mobilizacji i demobilizacji społecznej oraz dyskurs jako 
działanie społeczne, które służy reprodukowaniu relacji władzy i dominacji. 
Pogłębieniu analizy poszczególnych przypadków będą służyły wybrane współczesne teorie socjologiczne, w tym zwłaszcza takich autorów, 
jak: T. van Dijk, M. Foucault, R. Collins, P. Bourdieu, E. Laclau, Ch. Mouffe, M. Mann, R. Wodak. 
Ważnym celem zajęć jest wyrobienie zdolności postrzegania języka jako narzędzia władzy i dominacji. Dzięki temu w ramach kursu zgłębić 
będzie można proces dyskursywnej produkcji i reprodukcji bytów społecznych. W tym zakresie podstawą analiz będzie przede wszystkim 
krytyczna szkoła analizy dyskursu. Osobna uwaga poświęcona zostanie diagnozowaniu i opisowi cech przekazów w dyskursie publicznym 
oraz długofalowych tendencji w obszarze komunikacji publicznej. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, praca zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W20, K_U07, K_U08, K_U14, K_U15, K_K2, 
K_K04, K_K07,  
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Badania korpusowe    30     30 2 Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kurs ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań korpusowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie 
tworzenia i analizowania korpusów językowych do przeprowadzania badań nad komunikacją międzyludzką i dyskursami społecznymi. 
Program obejmuje wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego i jego problematyki; omówienie głównych kierunków badań i 
reprezentatywnych studiów przypadku na przykładzie dyskursu prasowego, politycznego i prawnego; praktyczne zajęcia z projektowania i 
budowania korpusów na potrzeby badań; rozwijanie umiejętności analizy korpusowej z wykorzystaniem programów komputerowych oraz 
interpretacji uzyskanych danych ilościowych na potrzeby oceny zjawisk społecznych.  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_K08  

Dialog społeczny i 
międzykulturowy 

 30       30 2 Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest poszukiwanie i wskazywanie językowych strategii konstruktywnego porozumiewania się w sferze publicznej i prywatnej. 
Należą do nich dyskursy o charakterze pojednawczym, takie jak negocjacje integratywne, terapia, mediacja, poradnictwo, konsultacje 
społeczne, czy – z perspektywy historycznej – upamiętnianie. Stanowią one komunikacyjne środki pokojowo zorientowanego dialogu, 
którego istota polega na przekraczaniu partykularnych interesów stron oraz pokonywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń. Jako formy 
alternatywnego rozwiązywania sporów omawiane sposoby komunikowania się służą budowaniu pojednania i współpracy w rozległych 
obszarach życia wprowadzając w nie klimat partnerskiej równości, suwerenności i zaufania jako podstaw społecznego porozumienia w 
pluralizmie i wolności. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W15, K_W16, K_U14, K_U15, K_K03, K_K04, K_K07 

Deliberacje i sondaż 
deliberatywny 

   30     30 3 Proj B nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem seminarium jest przybliżenie studentom pojęcia deliberacji jako specyficznej formy komunikacji. Nacisk będzie położony na 
praktyczne aspekty deliberacji w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W trakcie 
cotygodniowych spotkań zastanowimy się nad strategiami włączania zwykłych obywateli w dyskusję o sprawach publicznych. Będziemy 
mieli okazję rozważyć, jakie warunki muszą być spełnione, aby debata spełniała funkcję konsultacji społecznych. Studenci zapoznają się z 
różnymi metodami i technikami prowadzenia debaty publicznej. Będą też mogli porównać i ocenić ich użyteczność w odniesieniu do 
kosztów/zysków oraz rezultatów. Wykorzystanie poszczególnych metod i technik prowadzenia debaty publicznej będzie ilustrowane 
przykładami. Szczególną uwagę poświęcimy sondażowi deliberatywnemu. W trakcie kursu studenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach, 
m.in. w przygotowaniu materiałów wspierających deliberatywną debatę. 

Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, debaty studenckie, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa, 
wykonywanie przez studentów zadań na platformie internetowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, W_19, W_20, K_U14, K_U15, K_K03, K_K04, K_K08 

Warsztaty z analizy 
dyskursu wizualnego 
(cz. 2) 

    30    30 2 Proj B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Dyskurs najczęściej analizowany jest w odniesieniu do języka. Tymczasem przedstawienia wizualne stanowią równie istotną część dyskursu 
co język. Umiejętność dekonstrukcji znaczeń zawartych w dyskursie wizualnym oraz ich umiejętna interpretacja jest kluczowa dla 
zrozumienia mechanizmów współczesnej kultury i społeczeństwa. 
Zajęcia będą podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostaną różne metody ”wewnętrznej” 
analizy materiałów wizualnych takie jak: analiza semiologiczna, analiza treści, interpretacja kompozycyjna, analiza obrazu jako dyskursu 
oraz koncepcja „społecznego życia obrazu” reprezentująca „zewnętrzny” – uwzględniający szeroki kontekst pojawiania się danego obrazu 
– sposób analizy materiałów wizualnych. Następnie nabyte przez studentów umiejętności zostaną wykorzystane do pracy na wybranym 
materiale badawczym.  
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W07, K_W12, K_U01, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_U13, K_U16, K_U18, K_K09 
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Zespołowy projekt 
badawczy 

   30     30 2 Proj B językoznawstwo 
lub nauki 
socjologiczne* 

(* student 
wybiera jeden 

kurs) 

Treści programowe dla 
przedmiotu B 

Celem kursu jest przygotowanie zespołowego projektu badawczego w dziedzinie językoznawczej lub socjologicznej.  
Zadaniem studentów jest wybranie – w konsultacji z prowadzącym zajęcia – tematu projektu, a następnie jego systematyczna realizacja w 
ramach zaplanowanych zadań cząstkowych i według przydzielonych wykonawcom projektu funkcji. Prowadzący zajęcia pełni rolę 
moderatora i wspiera wykonawców projektu od strony merytorycznej; studenci wybierają kierownika grupy oraz wykonawców 
poszczególnych zadań. Prace badawcze są prowadzone indywidualnie i w podgrupach; wyniki zadań składowych są omawiane wspólnie 
przez grupę oraz prowadzącego zajęcia podczas dyskusji na forum zajęć praktycznych. Efektem końcowym jest raport z zespołowego 
projektu badawczego przedstawiany pod koniec semestru na forum zajęć praktycznych. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, wykonywanie przez studentów mini projektów badawczych, praca zespołowa, praca 
w terenie, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, K_W16, K_W17, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U19, K_K03, K_K06, K_K08, K_K11, K_K12* 

(* efekty są uzależnione od wybranych zajęć z perspektywy lingwistycznej lub socjologicznej) 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 6 Inne: 
przygotowanie 
koncepcji pracy 
magisterskiej i 
praca nad 
pierwszym 
rozdziałem 

B językoznawstwo 
lub nauki 
socjologiczne* 

(* student 
wybiera jeden 

kurs) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu omówienie i poszerzenie wskazanych przez studentów zagadnień z zakresu szeroko pojętej komunikacji językowej i 
społecznej. Ma on na celu stworzenie i rozbudowę bazy teoretycznej oraz metodologicznej pod kątem opracowania i finalizacji 
indywidualnych projektów badawczych realizowanych w ramach zaproponowanych tematów prac magisterskich. 
Student wybiera jedna z dwóch seminariów (perspektywa lingwistyczna lub socjologiczna). 
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Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, praca nad kolejnymi wersjami rozdziałów pisanych przez studentów (praca nad 
tekstem).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W18, K_W21, K_U11, K_U14, K_U17, K_U19, K_K01, K_K08, K_K09, K_K11, K_K12 

Praktyki w 
instytucjach 
publicznych, firmach i 
organizacjach 
trzeciego sektora 

       Prakt
yki 

60 godzin 
(lub 10 dni 
roboczych)* 

(*nie 
wliczane do 
godzin zajęć) 

2 Zaliczenie praktyk 
na warunkach 
ustalanych z 
praktykodawcą 

P * w zależności od 
wybranej 
instytucji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Studenckie praktyki na kierunku JiS stanowią integralną część programu kształcenia. Praktyki te, trwające 2 tygodnie (60 godzin), 
pozwalają studentom lepiej przygotować się do wymagań rynku pracy.  

Studenci realizują praktyki po ukończeniu drugiego semestru studiów w takich instytucjach jak instytucje kultury, instytucje badania rynku, 
instytucje administracji publicznej, instytuty badawcze, organizacje pożytku publicznego, media, agencje reklamowe, marketingowe i 
brandingowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W09, K_W11, K_W12, K_W14, K_U01, K_U03, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K12 * w zależności od wybranych praktyk i od ustaleń z praktykodawcą  

Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem studiów 
(ogólno-
uniwersyteckie) 

* w zależności od wyboru studenta  30 2 EP, EU, T, E, Proj* 

* w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta  

B * w zależności od 
zajęć wybranych 

przez studenta  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Tożsamość i 
budowanie więzi 
społecznych (część  
lingwistyczna) 

30        30 3 EP B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wykład omawia językowe środki opisu, kategoryzacji i identyfikowania indywidualnego oraz zbiorowego służące konstruowaniu 
tożsamości w interakcji społecznej. Akcentuje rolę strategii pozycjonowania się, a także włączania i wykluczania w budowaniu więzi 
społecznych w kontekstach niestabilnych i asymetrycznych relacji siły. Przedstawia również mechanizmy rozwoju tożsamości osobowej w 
warunkach etycznie umocowanego procesu uczestnictwa jako podstawy kształtowania autentycznych wspólnot solidarności. Wśród 
omawianych tematów znajdują się zagadnienia związane z dyskursywnym konstytuowaniem tożsamości i więzi społecznych na poziomie 
lokalnym i globalnym, poprzez szerokie spektrum rejestrów o charakterze prywatnym, półoficjalnym i publicznym. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: zadawanie pytań prowadzącemu/prowadzącej wykład, dyskusja. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, K_W15, K_W16, K_U08, K_U15, K_K09 

Analiza dyskursu 
publicznego: o tym się 
mówi w Polsce  
(cz. 1)  

 30       30 3 Proj B nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Pojęcie dyskursu już dawno weszło do codziennego języka mediów, często używane jest w potocznych rozmowach, poza kontekstem 
akademickim. Często można odnieść wrażenie, że „dyskurs” utożsamiany jest z „dyskusją” czy angażującą wielu aktorów, publicznie 
toczącą się „debatą”. Brak wówczas związku między językiem, jakim mówi się o danym problemie z praktykami społecznymi, jakie 
generuje i kontekstem, jaki wpływa na jego dalszy rozwój. 
Celem zajęć jest dyskusja nad najbardziej aktualnymi problemami obecnymi w polskiej debacie publicznej z uwzględnieniem kontekstów, 
w jakich się pojawiają, grup, do których są skierowane i praktyk społecznych, jakie implikują. Prowadzący poruszą tematy takie jak a) 
obecność języka prawicy wśród ludzi młodych, b) problem uchodźców w dyskursie medialnym i politycznym, c) ruch „simple living” w 
środowisku klasy średniej, d) oceny transformacji ustrojowej, e) nowej polityce historycznej. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, debaty, wykonywanie przez studentów mini projektów badawczych, praca 
zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U14, K_U15, K_U16, K_U19,K_U21, K_K04, K_U09 

Socjolingwistyka i 
dyskurs (zajęcia w 
języku obcym) 

   30     30 4 EU, Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kurs łączy podejścia socjolingwistyczne i dyskursywne w celu prześledzenia wzorów życia społecznego komunikowanych poprzez formy 
i strategie językowe. Przedstawiony aparat badawczy z dziedziny socjolingwistyki klasycznej i interakcyjnej oraz analizy dyskursu umożliwi 
obserwację elementów wypowiedzi na poziomie fonetycznym, morfologicznym, gramatycznym czy tekstowym z perspektywy społecznej. 
Określają one aktorów społecznych pod względem czynnika wieku, płci, klasy społecznej, pochodzenia, wykształcenia, przynależności do 
grup i wspólnot, przypisując mówców także do sytuacji, zdarzeń czy kontekstów interakcyjnych. Strategie te funkcjonują jako składniki 
praktyk dyskursu odpowiedzialnych za konstytuowanie i rozwój obszarów życia społecznego. 
Preferencje językowe w obrębie kształtowanych w ten sposób domen dyskursywnych traktowane są jako barometry zmiany językowej i 
kulturowej wskazującej na aktualnie dominujące wartości, tendencje i dążenia społeczne. 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, praca zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W11, K_W19, K_U02, K_U11, K_U19, K_U20, K_U21, K_K03, K_K04, K_K10 
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Fakultet socjologiczny  30       30 3 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy socjologicznej w odniesieniu do wybranych (szeroko zakrojonych) aspektów 
komunikacji w życiu społecznym.  
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_W13, K_W14, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16 * w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Fakultet 
lingwistyczny 
(zajęcia w języku 
obcym) 

 30       30 4 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia w językach obcych, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy lingwistycznej w odniesieniu do wybranych (szeroko 
zakrojonych) aspektów komunikacji w życiu społecznym.  
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U18, K_K02, K_K03, K_K08, K_K10* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Analiza dyskursu 
specjalistycznego  
(część socjologiczna) 

 30       30 4 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy socjologicznej w odniesieniu do wybranych (szeroko zakrojonych) aspektów 
komunikacji w życiu społecznym. Studentom są proponowane kursy z obszarów takich jak np. dyskurs ekonomiczny; dyskurs mediów i 
przekład medialny; dyskurs prawniczy; reklama, marketing i PR i inne.  
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W12, K_W13, K_U10, K_U14, K_U15, K_U18, K_K02, K_K03, K_K08 * w zależności 
od zajęć wybranych przez studenta 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 9 Inne: 

zaliczenie jest 
wpisywane w II 
semestrze 

B językoznawstwo 
lub nauki 
socjologiczne* 

(* student 
wybiera jeden 

kurs) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu omówienie i poszerzenie wskazanych przez studentów zagadnień z zakresu szeroko pojętej komunikacji językowej i 
społecznej. Ma on na celu stworzenie i rozbudowę bazy teoretycznej oraz metodologicznej pod kątem opracowania i finalizacji 
indywidualnych projektów badawczych realizowanych w ramach zaproponowanych tematów prac magisterskich. 
Student wybiera jedna z dwóch seminariów (perspektywa lingwistyczna lub socjologiczna). 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, praca nad kolejnymi wersjami rozdziałów pisanych przez studentów (praca nad 
tekstem).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W18, K_W21, K_U11, K_U14, K_U17, K_U19, K_K01, K_K08, K_K09, K_K11, K_K12 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Analiza dyskursu 
publicznego: o tym się 
mówi na świecie 
(zajęcia w języku 
obcym)  

   30     30 4 EU-Proj B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Kurs ma na celu pogłębienie i systematyzację wiedzy teoretycznej z zakresu analizy dyskursu publicznego poprzez praktyczne 
zastosowanie metod badawczych krytycznej analizy dyskursu (KAD) w analizie światowej sfery publicznej. Zajęcia polegać będą na 
analizie aktualnych zdarzeń w światowej sferze publicznej (w tym przede wszystkim obszaru anglojęzycznego) z uwzględnieniem 
relewantnych uwarunkowań społecznych, politycznych oraz historycznych. 

Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, debaty, wykonywanie przez studentów mini projektów badawczych, praca 
zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_U08, K_U09, K_U10, K_U21, K_K04, K_K10 

Analiza dyskursu 
publicznego: o tym się 
mówi w Polsce  
(cz. 2)  

 30       30 3 Proj B nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Pojęcie dyskursu już dawno weszło do codziennego języka mediów, często używane jest w potocznych rozmowach, poza kontekstem 
akademickim. Często można odnieść wrażenie, że „dyskurs” utożsamiany jest z „dyskusją” czy angażującą wielu aktorów, publicznie 
toczącą się „debatą”. Brak wówczas związku między językiem, jakim mówi się o danym problemie z praktykami społecznymi, jakie 
generuje i kontekstem, jaki wpływa na jego dalszy rozwój. 
Celem zajęć jest dyskusja nad najbardziej aktualnymi problemami obecnymi w polskiej debacie publicznej z uwzględnieniem kontekstów, 
w jakich się pojawiają, grup, do których są skierowane i praktyk społecznych, jakie implikują. Na zajęciach będą poruszane następujące 
tematy: 1) pamięć historyczna i tożsamość narodowa Polaków w kontekście postrzegania innych narodów; 2) zmiany obyczajowe i ich 
recepcja w dyskursie publicznym (postrzeganie feminizmu, wzorów macierzyństwa oraz ojcostwa, kwestia seksualności i edukacji 
seksualnej). 
Na zajęciach przewiduje się aktywności typy: dyskusje, debaty, wykonywanie przez studentów mini projektów badawczych, praca 
zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U14, K_U15, K_U16, K_U19, K_U21, K_K04, K_U09 

Fakultet 
lingwistyczny 
(zajęcia w języku 
obcym)  

 30       30 4 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia w językach obcych, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy lingwistycznej w odniesieniu do wybranych (szeroko 
zakrojonych) aspektów komunikacji w życiu społecznym.  
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K2_W04, K_U18, K_K02, K_K03, K_K08, K_K10 

Fakultet socjologiczny  30       30 3 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy socjologicznej w odniesieniu do wybranych (szeroko zakrojonych) aspektów 
komunikacji w życiu społecznym. Treści programowe są różne w zależności od proponowanych kursów. 
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W09, K_W13, K_W14, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16 * w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Analiza dyskursu 
specjalistycznego  
(perspektywa 
lingiwstyczna) 

 30       30 4 E, T, Proj* 

(* w zależności od 
kursu) 

B nauki 
lingowistyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia, których celem jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy lingwistycznej w odniesieniu do wybranych (szeroko zakrojonych) 
aspektów komunikacji w życiu społecznym. Studentom są proponowane kursy z obszarów takich jak np. dyskurs ekonomiczny; dyskurs 
mediów i przekład medialny; dyskurs prawniczy; reklama, marketing i PR i inne.  
Treści programowe i działania mające na celu realizację celów dydaktycznych są różne w zależności od proponowanych kursów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U18, K_K02, K_K03, K_K08 * w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 10 Inne:  

napisanie pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub nauki 
socjologiczne* 

(* student 
wybiera jeden 

kurs) 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu omówienie i poszerzenie wskazanych przez studentów zagadnień z zakresu szeroko pojętej komunikacji językowej i 
społecznej. Ma on na celu stworzenie i rozbudowę bazy teoretycznej oraz metodologicznej pod kątem opracowania i finalizacji 
indywidualnych projektów badawczych realizowanych w ramach zaproponowanych tematów prac magisterskich. 
Student wybiera jedna z dwóch seminariów (perspektywa lingwistyczna lub socjologiczna). 
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Na zajęciach przewiduje się aktywności typy – dyskusje, debaty, praca nad kolejnymi wersjami rozdziałów pisanych przez studentów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W05, K2_W18, K2_W21, K2_U11, K2_U14, K2_U17, K_U19, K2_K01, K2_K08, K2_K09, K_K11, K_K12 

Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem studiów 
(ogólno-
uniwersyteckie) 

* w zależności od wyboru studenta  30 2 EP, EU, T, E, Proj* 

* w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta  

B * w zależności od 
zajęć wybranych 

przez studenta  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

* w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1050 
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OBJAŚNIENIA: 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 53% 

dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo  40% 

5.  
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED                      .0388 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 49 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

118 
[120 - 2 (praktyki)]  

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

(kierunek jest 
przyporządkowany i do 

dziedziny nauk 
humanistycznych i do 

dziedziny nauk społecznych)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

118 
[120 - 2 (praktyki = P) ] 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 2 
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Studenckie praktyki na kierunku JiS stanowią integralną część programu kształcenia. Praktyki trwają 60 godzin (2 ECTS) i pozwalają studentom lepiej 
przygotować się do wymagań rynku pracy.  

Studenci realizują praktyki po ukończeniu drugiego semestru studiów w takich instytucjach jak instytucje kultury, instytucje badania rynku, instytucje 
administracji publicznej, instytuty badawcze, organizacje pożytku publicznego, media, agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe. 

W celu zapewnienia optymalnej organizacji praktyk studenckich powołano Koordynatora ds. praktyk studenckich. 
W ramach procedury i zasad zaliczenia praktyk przez studentów student jest zobowiązany do: 

- ustalenia z opiekunem miejsca, terminu oraz formy odbywania praktyk; 
- przedstawienia opiekunowi planu praktyk zawierającego informacje o osobie nadzorującej praktyki z ramienia instytucji bądź firmy 

przyjmującej oraz o zadaniach przewidzianych w czasie odbywania praktyk; 
- przedstawienia po zakończeniu praktyk sprawozdania zawierającego informacje o przebiegu praktyk (w szczególności informacje o 

zrealizowanych zadaniach oraz o uzyskanych efektach pracy); 
- przedstawienia opinii osoby nadzorującej praktyki z ramienia instytucji bądź firmy przyjmującej praktykanta.  
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Załącznik nr 75 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne psychologia 31  
Nauki humanistyczne filozofia 19  
Nauki medyczne i nauki o 
zdrowiu 

nauki medyczne  14  

Nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 12  
Nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 12  
Nauki humanistyczne językoznawstwo 12  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Cognitive Science 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Cognitive Science 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej 

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z filozofią, psychologią, 
językoznawstwem i z naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją i 
modelowaniem procesów poznawczych. 

P7S_WG  
filozofia, psychologia, językoznawstwo, 
informatyka 

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą najnowszych nurtów badań z zakresu 
kognitywistyki oraz nauk pokrewnych; psychologii, filozofii, językoznawstwa 
i oraz nauk zajmujących się sztuczną inteligencją i modelowaniem 
procesów poznawczych . 
 

P7S_WG  
psychologia, filozofia, językoznawstwo, 
informatyka 
 

K_W03 Ma wiedzę w zakresie zaawansowanych metod statystycznych 
stosowanych w badaniach w kognitywistyce oraz zna wybrane narzędzia 
statystyczne. 

P7S_WG  
matematyka 

K_W04 Zna w stopniu średniozaawansowanym przynajmniej jeden język 
programowania wykorzystywany w badaniach w kognitywistyce oraz w 
naukach pokrewnych. 

P7S_WG  
informatyka 
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K_W05 Ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz 
neurofizjologicznych i neurobiologicznych podstaw procesów poznawczych 
człowieka. 

P7S_WG  
psychologia, nauki medyczne 

K_W06 Zna zasady działania aparatury badawczej stosowanej w kognitywistyce i 
naukach pokrewnych (inżynieria biomedyczna, biocybernetyka). 

P7S_WG  
nauki medyczne 

K_W07 Zna wybrane paradygmaty badawcze stosowane w psychologii 
poznawczej, rozwojowej, społecznej a także  neuropsychologii 
psychofizjologii i neurobiologii, z których korzysta kognitywistyka. 

P7S_WG  
psychologia, nauki medyczne 

K_W08 Zna specjalistyczną terminologię psychologiczną, neuropsychologiczną, 
filozoficzną i informatyczną używaną w kognitywistyce, rozumie jej źródła 
oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych. 

P7S_WG  
psychologia, filozofia, informatyka 

K_W09 Ma wiedzę dotyczącą zasad etycznych i uznanych procedur postępowania 
podczas prowadzenia badań naukowych. 

P7S_WK 
filozofia 
 

K_W10 Zna kwestie etyczne i prawne związane z korzystaniem z własności 
intelektualnej. 

P7S_WK 
 

K_W11 Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i 
przetwarzaniem danych. 

P7S_WK 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 
K_U01 Potrafi krytycznie przeanalizować i ocenić propozycję teoretyczną z zakresu 

kognitywistyki i psychologii, filozofii, neurofilozofii, językoznawstwa lub 
matematyki. Potrafi przeanalizować i ocenić badanie empiryczne oraz 
wyciągane z niego wnioski. 

P7S_UW 
psychologia, filozofia, nauki medyczne, 
językoznawstwo, matematyka 
 

K_U02 Umie samodzielnie i we współpracy z innymi zaprojektować i przeprowadzić 
badanie naukowe z zakresu kognitywistyki i psychologii, matematyki, 
neurofizjologii lub jezykoznawstwa (sformułować problem badawczy, pytania 
lub hipotezy, dokonać ich operacjonalizacji i zweryfikować przy użyciu 
właściwych metod). 

P7S_UW 
psychologia, matematyka, neurofizjologia, 
językoznawstwo 
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K_U03 Potrafi opracować i przeanalizować dane opisujące zjawiska kognitywistyczne 
z pomocą znanych mu technologii informacyjno-komunikacyjnych (wybranych 
języków programowania) 

P7S_UW 
informatyka 

K_U04 Potrafi opracować i przeanalizować dane opisujące zjawiska kognitywistyczne 
za pomocą zaawansowanych metod i wybranych pakietów statystycznych. 

P7S_UW 
matematyka 

K_U05 Potrafi modelować wybrane aspekty działania umysłu lub procesów 
poznawczych wykorzystując do tego wybrane narzędzia informatyczne lub 
matematyczne. 

P7S_UW 
informatyka, matematyka 

K_U06 Potrafi przedstawić wybrane zagadnienia i wyniki badań w formie pisemnego 
raportu z właściwymi standardami edytorskimi i ustnego wystąpienia z 
adekwatnym wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. 

P7S_UK 
psychologia 
 

K_U07 Umie dyskutować o wybranych zagadnieniach kognitywistycznych z zakresu 
psychologii, filozofii, językoznawstwa, neurofizjologii lub neurobiologii ze 
specjalistami różnych dziedzin. 

P7S_UK 
psychologia, filozofia, językoznawswto, 
nauki medyczne 
 

K_U08 Potrafi znajdować niezbędne informacje z zakresu kognitywistyki i psychologii, 
filozofii, jezykoznawstwa, matematyki, neurofizjologii lub neurobiologii w 
literaturze fachowej, korzysta z baz danych i innych źródeł. 

P7S_UW 
psychologia, filozofia, jezykoznawswto, 
matematyka, nauki_medyczne 
 

K_U09 Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym (przynajmniej na 
poziomie B2+ ESOKJ)  

P8S_UK 

K_U10 Potrafi pokierować pracą zespołu badawczego (także zespołu 
interdyscyplinarnego). 

P7S_UO 
psychologia 
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K_U11 Samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się.  P7S_UU 
psychologia 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie poprzez systematyczne 

zapoznawanie się z publikacjami w czasopismach naukowych i 
popularnonaukowych z zakresu różnych dyscyplin. Poszukuje nowych metod i 
źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

P7S_KK 
psychologia 

K_K02 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych. 

P7S_KK  
filozofia 

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. P7S_KO 
psychologia 

K_K04 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. PS7_KO 
psychologia 

K_K05 Jest wrażliwy na zagadnienia uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób. 

P7S_KR 
filozofia 

K_K06 Dba o rzetelność prowadzonych badań oraz prezentowanych wyników. P7S_KR 
filozofia 

K_K07 Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i 
potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi 
niezależnie od płci, orientacji seksualnej, poziomu edukacji, grupy 
społecznej, wyznania i kultury. 

P7S_KR 
psychologia 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
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– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Advanced topics in 
cognitive science 

  30      30 4 Written exam 
essay 

B psychologia, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
nauki medyczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is aimed to familiarize participants with the current trends in research and controversies in cognitive science. The course will 
help students (1) broaden their knowledge of cognitive processes and their cerebral foundations, (2) clarify their own research interests, 
chose their educational pathway and master's seminar. The course begins with an outline of current controversies around the architecture 
of cognition (symbolic vs. embodied cognition, network organization of the system - computational and neurobiological issues). Further, 
some methodological issues will be taken up, as well as the issues of elementary representations and cognitive processes which enable 
the orientation in the physical and social environment. Some of the lectures will be co-led by specialists in a given field. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02 
K_K01, K_K02 

Advanced Python 
for cognitive 
scientists  

15   30     45 4 Class performance, 
assignments 

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The goal of the course is to build fluency in using Python programming language as a tool for scientific computing, data manipulation and 
visualization. We will introduce libraries which constitute a core of Python ecosystem for data analysis: numpy, scipy, pandas, matplotlib. 
After covering the basics, students will have the opportunity to hone their skills by working through a number of applications of the 
introduced tools in data analysis. Simultaneously, they will be improving their programming style and learning about good programming 
practices. Previous experience with Python is necessary. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K02 

Cognitive 
prosesses 
modelling I 

 

30        30 3 Written exam 
 

B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Cognitive systems are characterized by their ability to functionally adapt to their environments, which in turn allows them to react to the 
changes in their surroundings accordingly or initiate actions of their own. Mechanisms of functional adaptation of this kind are found in a 
wide variety of phenomena spanning multiple scales: biological systems (single cells, cell colonies, organized tissues, systems such as 
immune system etc.), whole organisms, higher animals and humans with their mental processes, social groups exhibiting cultural 
adaptation, and artificial systems (autonomous robots, software agents). Modeling such phenomena requires an interdisciplinary approach 
in which different fields of study stimulate each other: psychological and biological discoveries inspire the development of new 
mathematical models and computational methods, which often find applications outside of the original domain. Developed models help to 
formulate the hypotheses, plan further experiments, verify theories, and augment the overall understanding of cognitive processes. 

The aim of this course is to give an overview of various paradigms, approaches and methods used to model processes of systemic 
adaptation. We show how different methods relate to each other and how they can be applied to uncover different aspects of studied 
phenomena. We focus on methodological issues and illustrate them with examples of concrete models and concrete research from 
multiple domains such as motor development, decision making, language acquisition, social coordination, cultural evolution etc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 
K_U01, K_U07 
K_K01, K_02  
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Methods in 
neuroscience 

30        30 3 Oral exam B psychologia, nauki 
medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

During the lecture students learn about different methods of neuronscience and psychophysiology used in basic and applied research. 
They will learn about the techniques of transcranial stimulation and structural and functional imaging, as well as the advantages and 
disadvantages of each of these techniques. In addition, the basics of measurement and analysis of the most popular signals used in 
neuroscience and psychophysiology (e.g. EEG, BOLD, ECG, etc.) and the basic principles of verification of research hypotheses in 
neurocognitive science will be discussed. Students will also learn which research methods, techniques and procedures should be applied 
depending on the purpose of the study and the population and how to verify research hypotheses in various fields of psychology using 
neuronscience and psychophysiology methods. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_W07 
K_K01, K_K02  

Elective courses         Min. 90 9 various B - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Not assigned (content according to selected courses). In addition to elective courses offered specifically to students on this programme (4 
examples below), selected other courses offered at cooperating faculties / institutes can be counted as electives. In this semester this pool 
can also be used to supplement any curriculum differences for students who are not graduates of first-cycle studies in Cognitive Science 
at the University of Warsaw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

according to the discipline chosen: K_W01 - K_W11 
according to the discipline chosen: K_U01 - K_U11 
according to the discipline chosen: K_K01 - K_K07 

Modern syntax 
(elective) 

  30      30 3 Written exam or 
individual project 

B językoznawstwo 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this course is to present modern syntactic theories.  The main three approaches covered in some detail are: Categorial 
Grammars (stemming from the work of Kazimierz Ajdukiewicz), Dependency Grammars (originating in the work of Lucien Tesnière, but its 
modern and computationally-oriented version – Universal Dependencies – will be covered in some detail in the course) and Formal 
Grammars (usually associated with Noam Chomsky).  Some emphasis will be put on modern constraint-based theories which build on 
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these three general approaches, namely, on Lexical Functional Grammar (Joan Bresnan and Ron Kaplan) Head-driven Phrase Structure 
Grammar (Carl Pollard and Ivan Sag). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05 
K_U03, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02 

Modern semantics 
(elective) 

  30      30 3 Quizzes, 
assignments 

B Językoznawstwo 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course covers – in some formal detail – compositional semantics, i.e., the principles governing the composition of meanings of larger 
syntactic units (sentences, phrases) from the meanings of the constituents (phrases, words) of these units.  The course is partially based 
on the “Semantics in Generative Grammar” textbook (Irene Heim and Angelika Kratzer) and makes use of the “Lambda Calculator” tool 
(http://lambdacalculator.com/). 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02 

Introduction to 
programming in 
Python (elective) 

   30     30 3 Class performance, 
assignments 

B informatyka 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This is an introductory course to computer programming in Python. It does not require any previous programming experience. In the class 
students learn to think algorithmically and decompose problems into manageable parts. Through simple examples they become familiar 
with programming concepts such as variables, conditional statements, loops, functions, recursion. Basic Python syntax, standard data 
structures and flow control statements are introduced. Procedural style of programming is encouraged. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08 
K_U03, K_U05 
K_K01, K_K02 

Introduction to 
neuroanatomy 
(elective) 

  30      30 3 Tests B nauki medyczne, 
psychologia 

http://lambdacalculator.com/
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course is an introduction to the nervous system with a neuroanatomical emphasis. We will study the structure and function of the 
human central and peripheral nervous systems. General neuroanatomy topics will include the gross and microscopic structure,  
neurophysiology of the brain, spinal cord and nerves with descriptions of alterations in normal anatomy through disease or injury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07 
K_U07 
K_K01, K_K02 

Diploma seminar I   15      15 1 Attendance, 
assignments 

B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

During the first semester Research labs affiliated with the Cognitive Science programme give presentations, introducing their research 
activities and opportunities for students. By the end of the semester students are expected to (i) choose the Research lab they want to join 
and the supervisor of their Master’s thesis (from among the lab members), (ii) propose a provisional topic of their thesis and develop a 
preliminary bibliography. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W09 
K_U01, K_U07 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07 

General university 
courses  

        Min. 60 6 Various  - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

During their studies the student chooses courses which are not connected with Cognitive Science. The content of the courses depends on 
the student's choice, whereas the course format  and assessment methods depend on the faculty offering the course. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1255 



  

11 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Introduction to 
machine learning 

30   30     60 6 L: written exam,  
C: assignments 

B matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This course provides an overview of machine learning concepts and algorithms. It focuses mostly on techniques related to classification 
and regression, such as nearest neighbors methods, generalized linear models, tree-based methods, support vector machines, feed-
forward neural networks. Simple clustering techniques (k-means clustering, hierarchical clustering) are also introduced. Lecture covers 
main principles behind different algorithms, model evaluation strategies and basics of statistical learning theory. Connections with topics 
known from cognitive modeling (e.g., categorization models, signal detection theory) or statistics (e.g., sampling, probability density 
estimation, logistic regression) are made. During laboratory classes students learn practical applications of the introduced methods using 
libraries from Python ecosystem (scikit-learn, XGBoost, PyTorch). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 

Advanced statistical 
methods and 
models in 
experimental 
design 

   30     30 3 Tests, assignments B informatyka, 
matematyka, 
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course assumes students have the basic knowledge of statistical analysis for empirical sciences, including the understanding of the 
logic of statistical inference, classical statistical tests (t test, chi-square test etc.), and the rudiments of the General Linear Model (ANOVA, 
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simple linear regression). Students without the necessary prerequisites will be offered placements in supplementary courses in the first 
semester. Based on these foundations, students in this course will learn more advanced statistical methods used in cognitive research: 
logistic regression, mixed effects models, structural equation modelling, and other extensions of GLM. The course will provide students 
with hands-on experience with real data analysis using R, a cutting-edge statistical environment. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03 
K_U01, K_U04 
K_K01, K_K02 

Cognitive 
processes model 
ling II (obligatory for 
the computational 
path) 

30   30     60 5 L: written exam 
C:Project, class 
performance 

B psychologia,  
nauki medyczne, 
filozofia,   
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course consists in more detailed analyses of concrete models of cognitive processes (broadly understood). The processes concern 
levels of individual cognition, interindividual coordination as well as group processes. The phenomena modeled include categorization, 
attention, information integration, decision-making and the emergence of communication and language. Lectures are devoted to 
explaining the suitability of various computational models for those levels and phenomena. Lab work provides hands-on experience in 
using concrete methods and architectures. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08 
K_U01, K_U03, K_U05 
K_K01, K_K02  

Introduction to 
natural language 
processing 
(obligatory for the 
computational path) 

30   30     60 5 L: written exam 
C: Project, 
assignments 

B językoznawstwo, 
informatyka,  
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Natural language processing (NLP) is one of the most important technologies of the information age. Understanding complex language 
utterances is also a crucial part of artificial intelligence. This course presents different ways of describing  the expressions of natural 
language (English, Polish...) on different linguistic levels (including syntax and semantic) and with the use of various formalisms. It 
presents the most important existing linguistic resources that can be used in the development of new applications, as well as the existing 
programming tools allowing for basic linguistic analysis of the text. Various types of applications running on text data will also be 
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presented: information mining, names recognition, terminology extraction or machine translation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02 

Modern topics in 
neuroscience 
(obligatory for the 
neurocognitive 
path) 

30   30     60 5 L: written exam 
C: class 
performance, 
assignments 

B psychologia, nauki 
medyczne, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Cognitive neuroscience is a multidisciplinary field which main focuses on exploring neurobiological underpinnings of behavior by the 
means of neuroimaging methods. Recently, it has been emphasized that complex models of the human behavior cannot be created 
without developing methods which integrate data from various neuroimaging methods and synthesizing large scale data which are already 
publicly available. The course will cover a range of methodological advancements which are believed to be necessary for further 
progressing the cognitive neuroscience field. The list of topics will include among others: meta-analysis in neuroscience, brain stimulation 
methods, multimodal neuroimaging,  open (neuro)science and online repositories, multivariate analysis and mental state decoding, 
functional and effective connectivity analysis. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09 
K_U01, K_U03, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02, K_K07  

Research methods 
and experimental 
design in 
neuroscience 
(obligatory for the 
neurocognitive 
path) 

30   30     60 5 L: written exam 
C: written raports, 
assignments 

B psychologia, nauki 
medyczne, 
informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of the course is to provide basic knowledge about the application of experimental methods of neurocognitive science and to 
develop the ability to use these methods in practice. It includes lectures combined with basiv training during which students become 
familiar with the equipment and software enabling them to collect and analyze behavioural, and neuroimaging data (family of MRI and 
NIRS methods). Students will learn to collect experimental data on their own, as well as to process and analyze them. Analytical exercises 
will also include working with existing sets of experimental data. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02 
K_K01, K_K02 

Diploma seminar II   30      30 3 Oral presentation  B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students work on their Master’s theses with their supervisors and by the end of this semester they are expected to have planned and 
designed their own research project. Also, there are seminar meetings during the semester gathering all students from a given thematic 
path (computational or neurocognitive) and each student is expected to give at least one presentation on the progress of their research 
project.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07 K_W09, K_W10, K_W11 
K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Research lab I       30  30 3 Assignments B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Participation in the work of the chosen Research lab (the supervisor and their team): developing methods, research tools, planning 
experiments, collecting data, analyzing and writing up results etc. Activities needed to complete Research lab I exclude students’ work on 
their own research projects (i.e., Master’s thesis). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W11 and according to the discipline chosen: K_W05 - K_W08 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10 and according to the discipline chosen: K_U03 - K_U05 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Elective courses         Min. 50 5 Various B - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Not assigned (content according to selected courses). In addition to elective courses offered specifically to students on this programme, 
selected other courses offered at cooperating faculties / institutes can be counted as electives. In addition courses from one thematic path 
(eg. computational) can be counted as electives by students from the other path (eg. neurocognitive). In this semester this pool can also 
be used to supplement any curriculum differences for students who are not graduates of first-cycle studies in Cognitive Science at the 
University of Warsaw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

according to the discipline chosen: K_W01 - K_W11 
according to the discipline chosen: K_U01 - K_U11 
according to the discipline chosen: K_K01 - K_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1255 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Philosophy of 
science: an 
overview for 
cognitive science 

   30     30 3 Class performance, 
assignments 

B filozofia, 
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The subject of philosophy of science is reflection on the nature of empirical sciences, analysis of their structure and methods, 
reconstruction of their assumptions and development models. The aim of the course will be to familiarize students with the main problems, 
directions and discussions in the philosophy of science, as well as to relate the discussed issues to the specific situation of cognitive 
science. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02, K_K07 

Critical reading and 
academic writing 

  30      30 3 Essay, 
assignments, test 

B psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

One of the key academic skills is a critical analysis of empirical research reports in terms of the research questions undertaken, the 
intended objectives of the work, the methods used and the conclusions drawn. Combined with advanced academic writing and text 
composition skills, it is a basic tool in the work of a researcher of cognitive processes and their brain organization. The aim of this course 
is to develop these skills in such a way that the participant is able to carry out in-depth analysis of scientific publications and evaluation of 
the research carried out; has acquired in-depth knowledge of the research process and how to report on it in psychology and cognitive 
science, as well as to evaluate and communicate in writing the value of the research on their own. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K02 
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Advanced 
applications of 
neural networks 
(deep learning) 
(obligatory for the 
computational path) 

   30     30 3 Project B matematyka, 
informatyka, 
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This class provides students hands-on experience in training modern neural networks architectures, acting as universal feature extractors 
(deep learning). Specialized feed-forward (convolutional network) and recurrent (long short-term memory networks) architectures are 
introduced. The material is organized around specific applications concerning topics important for cognitive science, for example image 
recognition, language modeling, modeling action and perception, cognitive robotics. Students train their own models, and experiment with 
already published models from various domains. The course uses Python programming language and popular neural network libraries 
(PyTorch, Keras, TensorFlow). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01, K_K02  

Information Theory 
for the cognitive 
sciences (obligatory 
for the 
computational path) 

  30      30 3 Assignments, class 
performance, 
empirical/ 
computational 
project 

B filozofia, 
psychologia, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course will outline  the theory of information and its practical applications in various fields of science. The aim is to provide solid 
background for understanding the basic measures of information and show their usefulness in other fields of science (biology, linguistics, 
neuroscience and social sciences). The second part of the course will be focused on the discussion on possible limitations of information 
theory as understood by classical Shannonian approaches. We will present contemporary works considering those limitations and the 
discussion of informational complexity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

KW_01,  K_W02, K_W05, K_W08 
K_U03, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02 



  

18 

 

 

Psychophysiology 
and eye-tracking 
(obligatory for the 
neurocognitive 
path) 

  30      30 5 Quiz, class 
performance, 
presentation of 
experimental results 

B psychologia, 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

This workshop will familiarise students with the practical use of most important methods of experimental psychophysiology and eye-
tracking (oculography). During the classes the students will not only learn the basics of these methods, but also how to carry out signals 
registration and analysis, as well  as how to interpret the data for the measurements of saccades, fixations and pupil dilation. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Developmental 
cognitive 
neuroscience 
(obligatory for the 
neurocognitive 
path) 

  30      30 3 Essay 
class performance 

B psychologia, nauki 
medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Infancy and early childhood is a period of most dramatic changes in brain organization. The majority of perceptual, motor and cognitive 
skills emerge during this period. A large proportion of our knowledge about the world is based on developmental achievements from it. 
Throughout the course we will look at basic concepts and key studies in the area of Developmental Cognitive Neuroscience. That is, the 
study of associations between cognitive and brain development, with particular emphasis on changes in functional brain organization. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U07 
K_K01, K_K02 

Diploma seminar III   30      30 4 oral presentation 
 

B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 



  

19 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students work on their Master’s theses with their supervisors and by the end of this semester they are expected to have finished data 
collection (or model design in case of computational projects) for their research project. Also, there are seminar meetings during the 
semester gathering all students from a given thematic path (computational or neurocognitive) and each student is expected to give at least 
one presentation on the progress of their research project. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07 K_W09, K_W10, K_W11 
K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11   
K_K01, K_K02, K_K03 K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Research lab II       60  60 6 assignments B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Participation in the work of the chosen Research lab (the supervisor and their team): developing methods, research tools, planning 
experiments, collecting data, analyzing and writing up results etc. Activities needed to complete Research lab II exclude students’ work on 
their own research projects (i.e., Master’s thesis). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W11 and according to the discipline chosen: K_W05 - K_W08 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10 and according to the discipline chosen: K_U03 - K_U05 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Electives courses         Min. 80 8 various B - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Not assigned (content according to selected courses). In addition to elective courses offered specifically to students on this programme, 
selected other courses offered at cooperating faculties / institutes can be counted as electives. In addition courses from one thematic path 
(eg. computational) can be counted as electives by students from the other path (eg. neurocognitive). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

according to the discipline chosen: K_W01 - K_W11 
according to the discipline chosen: K_U01 - K_U11 
according to the discipline chosen: K_K01 - K_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 290 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1255 



  

20 

 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Communication 
skills 

     15   15 2 projects - psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

In this course students learn how to clearly communicate complex scientific ideas to the general public. They develop both written and oral 
communication skills. They produce a popular scientific article and create a short, few-minute film. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11 
K_U06 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 

Internship        90 
internship 

90 5  - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students will be required to complete a 90h (5 ECTS credits) internship during the second year of studies. Introducing internships into the 
curriculum aims to improve the qualifications of future graduates and to orient them on the labour market. The place where students will 
be able to develop their knowledge and skills and learn about their practical application, such as: companies in the field of new 
technologies, R&D departments, medical institutions using e.g. methods of brain imaging. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

according to the discipline chosen: K_W01 – K_W11 
according to the discipline chosen: K_U01 – K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Diploma seminar IV   30      30 4 oral presentation B Psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students work on their Master’s theses with their supervisors and by the end of this semester they are expected to have written up their 
theses. Also, there are seminar meetings during the semester (15 h) gathering all students from a given thematic path (computational or 
neurocognitive) and each student is expected to give at least one presentation on the progress of their research project. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07 K_W09, K_W10, K_W11 
K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Research lab III       60  60 6 assigments B psychologia, nauki 
medyczne, 
filozofia, 
językoznawstwo, 
matematyka, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Participation in the work of the chosen Research lab (the supervisor and their team): developing methods, research tools, planning 
experiments, collecting data, analyzing and writing up results etc. Activities needed to complete Research lab III exclude students’ work on 
their own research projects (i.e., Master’s thesis). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W11 and according to the discipline chosen: K_W05 - K_W08 
K_U02, K_U07, K_U08, K_U10 and according to the discipline chosen : K_U03 - K_U05 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Electives courses         Min. 130  13 various B - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Not assigned (content according to selected courses). In addition to elective courses offered specifically to students on this programme, 
selected other courses offered at cooperating faculties / institutes can be counted as electives. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

according to the discipline chosen: K_W01 - K_W11 
according to the discipline chosen: K_U01 - K_U11 
according to the discipline chosen: K_K01 - K_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1255 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne psychologia 18% 

Nauki humanistyczne filozofia 6% 

 językoznawstwo 3% 
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Nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 6% 

 informatyka 11% 

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki medyczne 6% 

Przy wyliczeniach znajdujących się w tabeli 6 wzięto pod uwagę tylko 11 przedmiotów, w których uczestniczą wszyscy studenci 
(w sumie 58 ECTS). Pozostałe ECTS przyznawane są za zajęcia fakultatywne (35 ECST), ogólnouniwersyteckie (6 ECTS), 
prowadzone w ramach jednej z dwóch ścieżek tematycznych (16 ECTS) lub za praktyki (5 ECTS).  

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0313 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 89 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

109 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

107 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 90 godzin, 5 ECTS 
Studenci kierunku Cognitive Science zobowiązani będą do odbycia praktyk w wymiarze 90 godzin (5 punktów ECTS) w trakcie drugiego roku 
studiów. Wprowadzenie praktyk do programu studiów ma na celu podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów oraz zorientowanie ich na 
rynku pracy. Miejscem odbywania praktyk będą placówki, w których studenci będą mogli rozwijać nabytą wiedzę i umiejętności oraz poznawać 
ich praktyczne zastosowanie, jak np.: firmy z obszaru nowych technologii, działy R&D, placówki medyczne korzystające np. z metod obrazowania 
mózgu. 
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Załącznik nr 76 
do uchwały nr 414  Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  
Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 8%  

Nauki humanistyczne filozofia 1%  

Nauki humanistyczne historia 7%  

Razem: - 100% - 
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2.  Kierunek studiów: 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

nazwa kierunku studiów: Komunikacja międzykulturowa — Azja i Afryka 
poziom kształcenia: studia II stopnia 
profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 

metodologię) z zakresu językoznawstwa lub historii lub zagadnień 
społeczno-politycznych lub komunikacji międzykulturowej 

P7S_WG 

K_W02 

ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o wybranych problemach 
kultur Azji i Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie 

porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego 

regionu Azji i Afryki P7S_WG 

K_W04 ma wiedzę o języku wybranych regionów Azji i Afryki P7S_WG 
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K_W05 
ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej 

problematyki komunikacji międzykulturowej dotyczącej kultur Azji i 
Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie 

P7S_WK 

K_W06 
zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i 

wartościowania różnych metod komunikacyjnych 
P7S_WK 

K_W07 
zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 

wartościowania) dotyczącą komunikacji międzykulturowej P7S_WK 

K_W08 
ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym 

wybranego regionu 
P7S_WG 

K_W09 
ma wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 

wybranym języku Azji lub Afryki P7S_WG 

K_W10 

ma obszerną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Azji lub 

Afryki w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację 
społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu języków w 
przestrzeni społecznej i kulturowej z odniesieniem do wybranego 

języka orientalnego/afrykańskiego 
P7S_WG 

K_W12 
zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 

własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 

różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 
P7S_UW 
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K_U02 
potrafi wskazać źródła różnic kulturowych różnych kręgów 

cywilizacyjnych 
P7S_UW 

K_U03 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 

badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery 
zawodowej 

P7S_UU 

K_U04 
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej do 

poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
P7S_UW 

K_U05 
potrafi zastosować wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w 
rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w 

sytuacjach profesjonalnych 
P7S_UW 

K_U06 

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny języka, religii i kultury 
wybranego regionu Azji lub Afryki w celu analizowania i interpretowania 

zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także 
różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 

religijnych wybranych regionów a procesami społecznymi, kulturalnymi 
i gospodarczymi 

P7S_UW 

K_U08 

potrafi analizować i interpretować teksty kultury (film, prasa, literatura, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym, inne wytwory kultury) 
wybranych regionów, prawidłowo umieszczając je w kontekście 

kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między 
wybranymi tekstami kultury (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 

społecznym, inne wytwory kultury) wybranych regionów a 
zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW 
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K_U10 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
wytworów kultury wybranego regionu w sposób właściwy  dla 

wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie komunikacji 
międzykulturowej stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę 

z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 
potrafi przeanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu 

historii/sytuacji społeczno-politycznej /kulturowej wybranego regionu 
P7S_UW 

K_U12 
potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 

współczesnej kultury krajów Azji i Afryki P7S_UW 

K_U13 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U14 posługuje się językiem orientalnym/afrykańskim na poziomie A1 P1O_UJ 

K_U15 
potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować i 

pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście wybranych regionów 

P4S_UK 

K_U16 
potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i 

odszukać źródła dotyczące komunikacji międzykulturowej, odnieść się 
do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U17 
posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych 
z zakresu problematyki komunikacji międzykulturowej w języku polskim 

oraz w wybranym języku obcym 
P7S_UK 

K_U18 
posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów 
P7S_UK 

K_U19 
potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 

internetowych w języku polskim 
P7S_UO 
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Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 
rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i 

organizowania procesu uczenia się innych osób 
P7S_UU 

K_K02 
jest gotów do aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz 

nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych 
P7S_UG 

K_K03 
jest gotów do aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z 

przedstawicielami odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 
jest gotów do odpowiedniego określania celów i sposobów ich 

osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 jest otwarty na nowe idee i nurty oraz odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
posiada świadomość odmienności wynikającej z różnorodności 

kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się 
postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 
rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 

przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie 
P7S_KR 

K_K08 
rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz 

innych regionów 
P7S_KK 

K_K09 
dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe innych regionów/traktuje kulturową 

synergię jako wartość dodaną 
P7S_KK 

K_K10 
jest gotowy do aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia 

i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i 
gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w innych regionach 

P7S_KO 
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K_K11 
jest gotowy do aktywnego działania na rzecz udostępniania i 

promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów 
współczesnej kultury wybranych regionów 

P7S_KO 

K_K12 
wykorzystuje kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 

profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
migracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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 3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

         1 EU / EP / ZU / ZP  - 

Treści programowe  Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 

 10       10 0 - B J / L / H / NKR 
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Treści programowe  Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i Zachodu lub 
ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub aspektami 
metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień odnoszących się do 
słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, określanej także mianem 
literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby słowo pisane/drukowane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny*** 30        30 3 EP / EU - J / L / H / F 

Treści programowe  Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17,  K_K04 

English Texts about 
Asia and Africa 20 10       30 3 EU / EP / PROJ - 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści programowe  Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U13, K_U18, K_U19, K_K05, K_K06, K_K21 
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Antropologia 30        30 3 EP / EU - NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści programowe  Problematyka teorii różnic kulturowych i etnicznych z uwzględnieniem podstawowych teoretycznych założeń szkół antropologicznych i 
etnologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U02, K_U07, K_K06, K_K08 

Teoria komunikacji 30        30 3 EP / EU  NKR 

Treści programowe  Wprowadzenie do teoretycznych zagadnień komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w wybranych kulturach Azji i 
Afryki oraz dynamiki komunikacyjnej powstającej na styku kultur. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07,K_U02,K_U04,K_U05,K_U09, K_U10, K_U15, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K12 

Stosunki 
międzynarodowe w 
Azji i Afryce z 
uwzględnieniem 
historii obszarów 

15   15     30 3 EP / EU 
ZU / ZP 

B H / NKR 

Treści programowe  Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem najważniejszych procesów historycznych zachodzących na tych 
kontynentach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U09, K_U11, K_K06, K_K08, K_K11,  

Wiedza o języku 30        30 3 EP / EU  J / NKR 

Treści programowe  Wiedza o podstawach zróżnicowania języków świata. Wykład dotyczy także prezentacji zjawisk szczegółowych, które odnoszą się do 
cech kulturowych i funkcji komunikacyjnej języków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W11, K_U01, K_K04, K_K08, K_K12 

Język i kultura 
orientalna (japoński, 
arabski) 

 60       60 4 ZP / ZU  NKR 

Treści programowe  Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W09, K_W11, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12 

Technika pisania 
pracy dyplomowej 

   30     30 2 ZP / ZU  - 
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Treści programowe  Omówienie rodzajów, technik, etapów i sposobów tworzenia prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_U16, K_U19, K_K04, K_K07 

Warsztaty      68   68 5 ZP /ZU B NKR 

Treści programowe  Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz mających 
podnieść zdolności interpersonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 18K_U, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13 

* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** przedmiot rozliczany w cyklu rocznym 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 348 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyte
cki* 

         3 EU / EP / ZU / ZP  - 

Treści 
programowe  

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 

 10       10 4 ZU / ZP B J / L / H / NKR 
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Treści 
programowe  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny**
* 

30        30 3 EP / EU - J / L / H / F 

Treści 
programowe  Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 

językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17,  K_K04 

Stosunki 
międzynarodowe 
w Azji i Afryki z 
uwzględnieniem 
historii obszarów 

15   15     30 3 EP / EU 
ZU / ZP 

B H / NKR 

Treści 
programowe  

Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem najważniejszych procesów historycznych zachodzących na tych 
kontynentach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U09, K_U11, K_K06, K_K08, K_K11,  

Język i kultura 
orientalna 
(japoński, 
arabski) 

 60       60 4 ZP / ZU  NKR 

Treści 
programowe  

Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W11, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12 

Pozatekstowe 
środki 
komunikacji 

 30       30 2 ZP / ZU B NKR 

Treści 
programowe  

Podczas konwersatorium Pozatekstowe środki komunikacji zostaną omówione różnorodne sposoby komunikacji poza tekstem 
pisanym, przede wszystkim oralne, ale także gesty, mimika, oraz ich znaczenie w różnych kulturach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U02, K_U06, K_U08, K_U15, K_K06, K_K09, K_K12 

Media i kultura 
masowa w Azji i 
Afryce 

 30       30 2 ZP /ZU B NKR 
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Treści 
programowe  

Wiedza i umiejętności z zakresu komunikowania masowego i wybranych form kultury popularnej w krajach Azji i Afryki. Podstawy 
teorii mediów i podejść badawczych odnoszących się do kultury popularnej, jak również różnorodność jej form i obszarów 
funkcjonowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U019 

Warsztaty      38   38 3 ZP /ZU B  

Treści 
programowe 

Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13 

Seminarium 
dyplomowe 

  15      15 5 PROJ B NKR 

Treści 
programowe  

Przygotowanie pracy magisterskiej. Przedstawienie ogólnych zasad konstruowania prac magisterskich z uwzględnieniem ich 
specyfiki, uzależnionej od tematyki. Nadzór nad zbieraniem materiału i jego opracowywaniem. Prezentacja przez studentów 
cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

Praktyki 
zawodowe 

       10 10 1 Z   
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Treści 
programowe  

Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie umiejętności oraz wykorzystanie wiedzy zdobywanych w trakcie studiów oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil 
działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: organy administracji państwowej (ministerstwa i agencje rządowe),  muzea, 
galerie oraz inne instytucje  upowszechniające kulturę, firmy i przedsiębiorstwa prywatę  posiadające międzynarodową 
społeczność pracowników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U03, K_U05, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10, K_K12 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** przedmiot rozliczany w cyklu rocznym 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 253 + godziny, które wynikają z zajęć pozauniwersytecki 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

         4 EU / EP / ZU / ZP  - 

Treści programowe  Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Muzea w 
wielokulturowym 
świecie 

30        30 3 EP /EU  NKR 

Treści programowe  Wybrane zagadnienia z zakresu muzealnictwa - teorie, podstawowe typy instytucji, zagadnienia praktyczne związane z 
działalnością muzeów, specyfika muzeów afrykańskich i azjatyckich oraz zasady tworzenia wystaw ukazujących różne kultury. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Dyplomacja 30        30 3 EU / EP  H / NKR 

Treści programowe  Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji. Zagadnienia dotyczące historii dyplomacji, roli dyplomacji jako zespołu mechanizmów 
i instrumentów służących realizacji interesów państwa zagranicą oraz oraz rozwiązywaniu problemów wielostronnych i 
globalnych, organizacji służby zagranicznej, krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych określających ramy 
funkcjonowania dyplomacji, metod i zakresu działania służby zagranicznej, protokołu dyplomatycznego oraz nowych dziedzin i 
rodzajów dyplomacji rozwijających się i wykorzystywanych w świecie w ostatnich latach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W10, K_U05, K_U06, K_U15, K_K02, K_K03, K_K05, K_K12 

Język i kultura 
orientalna (japoński, 
arabski) 

 30       30 2 ZP / ZU  NKR 

Treści programowe  Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W09, K_W011, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12 

Prawa człowieka  30       30 2 ZP / ZU B NKR 
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Treści programowe  Zagadnienia związane z ochroną praw człowieka koncentrując się na obszarach Azji i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_U11, K_K03, K_K06, K_K07, K_K12 

Savoir vivre w 
kulturach Azji i Afryki 

 30       30 2 ZP /ZU B NKR 

Treści programowe Podstawowe elementy codziennej kultury i obycia społecznego w wybranych kulturach Azji i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W10, K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K02, K_K03, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K10, K_K11 

Kultura biznesu w 
Azji i Afryce 

 30       30 2 ZP /ZU B NKR 

Treści programowe  Celem konwersatorium „Kultury biznesu w Azji i Afryce” jest ukazanie, w jaki  sposób kultura danego kraju ma wpływ na metody 
zarządzania, procedury, etykietę biznesową, wartości i role społeczne oraz stereotypowy wizerunek biznesmena. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U07, K_U15, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K10, K_K12 

Warsztaty      68   68 5 ZP /ZU B NKR 
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Treści programowe  Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13 

Seminarium 
dyplomowe 

  15      15 5 PROJ B NKR 

Treści programowe Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na wybranych 
zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim komunikowania interpersonalnego i masowego w 
krajach Azji i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

Praktyki zawodowe        20 20 2 Z   

Treści programowe  Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie umiejętności oraz wykorzystanie wiedzy zdobywanych w trakcie studiów oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil 
działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: organy administracji państwowej (ministerstwa i agencje rządowe),  muzea, 
galerie oraz inne instytucje  upowszechniające kulturę, firmy i przedsiębiorstwa prywatę  posiadające międzynarodową 
społeczność pracowników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_U03, K_U05, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10, K_K12 
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* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 283 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
orientalna 
(japoński, 
arabski) 

 30       30 2 ZP / ZU  NKR 

Treści 
programowe  

Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W011, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12 
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Warsztaty      38   38 2 ZP / ZU  NKR 

Treści 
programowe 

Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13 

Seminarium 
dyplomowe 

  15      15 25 PROJ B NKR 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na wybranych 
zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim komunikowania interpersonalnego i masowego w 
krajach Azji i Afryki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 83 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemneZ - zaliczenie 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
4.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 78% 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4% 

Nauki humanistyczne filozofia 1% 

Nauki humanistyczne historia 6% 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0222 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 84 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 109 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

n/d 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

67 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 30 g., 3 ECTS, samodzielne 
wyszukanie miejsca odbywania  

praktyk zawodowych 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych  
Informacje na temat praktyk zawodowych w załączniku „Regulamin praktyk” 
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Załącznik nr 77 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

archeologia 2  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

4  

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 5  

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2  
Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1  
Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 7  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 4  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 4  
Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 49  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki chemiczne 10  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne 12  

Razem: - 100% brak 
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2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
technicznej i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W06 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 zna zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na 
danych empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 
zna uwarunkowania zastosowania rozwiązań informatyki technicznej i 
telekomunikacji w dokumentacji kryminalistycznej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W13 zna kontekst relacji występujących między kryminalistyką a obszarami nauk 
fizycznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W14 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk chemicznych i wie jakie są skutki stosowania błędnej 
terminologii 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W15 zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W16 
zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W17 zna metodologię badań biologicznych oraz ich kontekst w kryminalistyce; P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W18 zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
biologicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W19 
zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych 
opartych na danych empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W20 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o biologii, które mają zastosowanie w naukach 
kryminalistycznych i rozumie skutki ich stosowania P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W21 
zna uwarunkowania zastosowania rozwiązań biologii w dokumentacji 
kryminalistycznej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W22 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk biologicznych i rozumie konsekwencje 
wynikające z tego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W23 zna skutki zastosowania badań biologicznych, jakie mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się kryminalistyki jako nauki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się 
przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań i zagadnień 
kryminalistycznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U04 potrafi kontrolować, nadzorować i ewaluować oraz wyznaczać kluczowe zadania w 
ramach pracy z materiałem dowodowym;  

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U05 umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie 
jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów 
kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych 
współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod 
do rozwiązania problemów P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 
potrafi odpowiedzialnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu kryminalistyki, do 
ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami, rozpoznając zagrożenia dla państwa 
prawa  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 potrafi rzetelnie prowadzić  badania kryminalistyczne, dzięki czemu wykonuje pracę 
na rzecz ofiar i ich rodzin.   P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
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K_K05 jest gotów uczciwie pełnić funkcje zawodowe mając na uwadze zasady etyczne 
funkcjonujące w zakresie badań kryminalistycznych P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Semestr dla kierunku 
 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

75 7 Test B 

archeologia; 
nauki o 

bezpieczeństwie; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak 
daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania 
śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania 
świadków i wyjaśnienia podejrzanych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji z 

uwzględnieniem 
śladów 

biologicznych 

    30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w  
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów biologicznych, mogące być ujawnione na 
miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_U05; K_K03 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 
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Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia 
lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest 
dowód cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 

Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 

Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki biologiczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 24,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe, 1345 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe 

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia 
śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później 
poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 

Entomologia 
sądowa        

Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w 
stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W22; K_W23; K_U05; K_K05 
 

Analiza Śladów 
Krwawych  30   30    60 4 

Egzamin ustny; 
Wejściówki; 

Sprawozdania 
B nauki biologiczne; 

nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką 
powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi 
wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Laboratorium jest prowadzone w 
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grupach 6 osobowych, przez osobę posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie 
podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem, ponieważ obejmuje skomplikowaną problematykę 
obejmującą rekonstrukcję zdarzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

Interpretacja 
biologicznego 

materiału 
dowodowego 

 15       15 2 Egzamin pisemny P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod interpretacji materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań 
biologicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania biologiczne z innymi rodzajami badań kryminalistycznych oraz wyciągać na tej 
podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U05; K_K04; K_K05 
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 8 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

925 przedmioty obowiązkowe, 1345 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 

 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 
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Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. 
Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 

Genetyka 
kryminalistyczna 30    30    60 8 Egzamin pisemny; 

Praca pisemna B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawy genetyki, w tym zna podstawowe pojęcia informacji genetycznej, materiału genetycznego, kodu genetycznego, genotypu i 
fenotypu. Zna i potrafi stosować techniki genetyczne służące do identyfikacji materiału genetycznego. Wykazuje ostrożność i krytycyzm 
w odbiorze i interpretacji informacji z dziedziny genetyki, potrafi interpretować od strony biologicznej i statystycznej wynik badań 
genetycznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W19; K_W20; K_W22; K_W23; K_U04; K_U05; K_K03; K_K05 
 

Techniki biologii 
molekularnej w 
kryminalistyce 

15    45    60 7 
Egzamin pisemny; 

Kolokwium 
pisemne 

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi 
stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne 
wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych 
przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_K04; K_K05 
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Toksykologia 
biologiczna 30    30    60 6 

Egzamin pisemny; 
Kolokwium 
pisemne 

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi wybrać właściwą metodę analityczną i przeprowadzić badania toksykologiczne. Potrafi określić cele badawcze oraz 
metody i techniki najbardziej efektywne dla osiągnięcia tego celu. Potrafi określić wpływ substancji toksycznej na organizmy żywe. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W20; K_W21; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04;  
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

925 przedmioty obowiązkowe, 1345 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Biologiczno-
genetyczna 
pracownia 

magisterska 

    30    30 3 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przygotować plan badań oraz przeprowadzić eksperymenty i badania naukowe. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań 
w atrakcyjnej formie. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. 
Laboratorium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

Seminarium 
biologiczno-
genetyczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

30        30 14 Zaliczenie B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. Seminarium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_W23; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 21 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe, 1345 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu: 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna  15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny; 
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny; 

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny  B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej 

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny  P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) z 
elementami 

zastosowaniem w 
biologii 

kryminalistycznej 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone badania mogą rzutować na proces postępowania pod kątem 
biologii kryminalistycznej. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U02;  K_K02; 

Chemiczne 
metody ujawniania 
biologicznych 
śladów 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody ujawniania różnego rodzaju śladów w tym śladów 
biologicznych, aby nie uległy one zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie czym jest kontaminacja materiału biologicznego i jak temu przeciw działać. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U02;  K_K021 
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Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych z 

elementami 
zastosowań w 

biologii 
kryminalistycznej 

15         3 Egzamin pisemny; 
Egzamin ustny B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzić zbliżone 
badania statystyczne, które mogą mieć zastosowanie w biologii sądowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_U01;  K_K02; 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji z 
elementami 

zastosowań w 
biologii 

kryminalistycznej 

15         5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny 

B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak przeprowadzone eksperymenty mogą mieć wpływ na 
śledztwo w aspekcie wykorzystania tych wyników w analizach biologicznych. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, 
pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_U02;  K_K01; K_K02; 
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Fizykochemia w 
kryminalistyce z 

elementami 
zastosowań w 

biologii 
kryminalistycznej 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak wyniki badań fizykochemicznych mogą mieć wpływ na 
badania biologii kryminalistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_U01;  K_K01; K_K02; 

 

Łączna liczba punktów ECTS zajęć do wyboru oferowanych w programie: 44,5 
Łączna liczba godzin zajęć do wyboru oferowanych w programie: 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe, 1345 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (24, 5 ECTS),  
Semestr II (32,5ECTS) Łącznie: 57ECTS; 
 
Semestr III (27ECTS),  
Semestr IV (21ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Biologia i Genetyka Sądowa. 
 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe 
go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 

Przedmioty do 
obowiązkowe 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 
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Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmiot Nuclear physics and art, prowadzony w języku angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego 
przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z 
oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom 
znajomości języka na poziomie B2+. 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 % 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 4 % 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 7 % 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 4 % 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 4 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 49 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 10 % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12% 



28 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 44,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

21,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

128 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 78 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

archeologia 2  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 5  

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 5  

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2  
Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1  
Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 8  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 3  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 5  
Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 13  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki chemiczne 33  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne 23  

Razem: - 100% brak 
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2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
technicznej i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W06 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 zasady i skutki poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na danych 
empirycznych w pracy badawczej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 
zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań biologicznych w kontekście 
kryminalistyki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W13 zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk biologicznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W14 zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań fizycznych w kontekście kryminalistyki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W15 
zna dogłębnie uwarunkowania dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce zasad 
z zakresu nauk fizycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W16 zna relacje i kontekst występujące między kryminalistyką a obszarami nauk 
fizycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K_W17 
rozumie kontekst wykonywanych badań fizycznych w przeprowadzanych badaniach 
kryminalistycznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W18 
zasady i skutki poprawnego interpretowania procesów chemicznych opartych na 
danych empirycznych w pracy badawczej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W19 zna pojęcia i zasady z zakresu nauk o chemii, które mają zastosowanie w naukach 
kryminalistycznych i rozumie skutki ich stosowania 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W20 zna metodologię badań chemicznych oraz ich kontekst w kryminalistyce; P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W21 
w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk chemicznych i rozumie konsekwencje 
wynikające z tego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W22 
zna skutki zastosowania badań chemicznych, jakie mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się kryminalistyki jako nauki 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W23 rozumie kontekst stosowania rozwiązań informatyki technicznej i telekomunikacji w 
dokumentacji kryminalistycznej P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się 
przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi ukierunkować pozytywnie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną innych 
osób w kontekście własnej osoby oraz grupy 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
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K_U04 
potrafi umiejętnie zidentyfikować przeszkody w przeprowadzeniu dokumentacji 
badań kryminalistycznych a następnie niedogodności zniwelować lub 
zminimalizować  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U05 
umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków przeprowadzenia skomplikowanych i wieloetapowych badań 
kryminalistycznych  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie 
jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów 
kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych 
współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod 
do rozwiązania problemów P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 potrafi zaprojektować eksperyment lub projekt mogący mieć zastosowanie do 
rozwiązania problemu kryminalistycznego 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 potrafi wykonywać pracę laboratoryjną w sposób systematyczny i uważny, co czyni 
go ważnym członkiem społeczeństwa jak i świata nauki  P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

K_K05 jest gotów uczciwie pełnić funkcje zawodowe mając na uwadze skomplikowany  i 
trudny wymiar pracy laboratoryjnej P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

75 7 Test B 

archeologia; 
nauki o 

bezpieczeństwie; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak 
daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania 
śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania 
świadków i wyjaśnienia podejrzanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji z 

uwzględnieniem 
śladów 

fizykochemicznych 

    30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 
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Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w  
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów fizykochemicznych, mogące być ujawnione 
na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W23; K_U04; K_K03; 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 

Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia 
lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest 
dowód cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 
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Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 

Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
fizykochemiczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 

 
 

Metrologia z 
elementami 
chemometrii 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w oparciu o szczegółowe dane, potrafi scharakteryzować i wybrać odpowiednie 
metody chemometryczne przydatne do rozwiązywania problemów badawczych, w szczególności z zakresu chemii analitycznej. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W19; K_W22; K_U05; K_K03; 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe, 1325 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe 

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia 
śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Interpretacja 
dowodów 

fizykochemicznych 
 15       15 1 Test P nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji materiału dowodowego poddawanego analizie fizykochemicznej. Wie jakie wyciągać 
wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań fizykochemicznych. Potrafi powiązać ze sobą badania fizykochemiczne z innymi rodzajami 
badań kryminalistycznych i wyciągać na tej podstawie wnioski. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W14; K_W15; W20; K_W21; K_U03; K_K04; 

Fizykochemia w 
kryminalistyce 30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_K04; K_K05 

Toksykologia 
chemiczna 15    30    45 2 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się przeprowadzania badań toksykologicznych, potrafi dobrać odpowiedni rodzaj badania do analizowanej przez siebie 
próbki, umie przeprowadzić podstawowe badania i w oparciu o ich wyniki wyciągać wnioski. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań w 
sposób przejrzysty. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_W19; K_W20; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; 

Analiza Śladów 
Krwawych z 
elementami 

chemicznego 
ujawnienia śladów 

 30   30    60 4 
Egzamin; 

Wejściówki; 
Sprawozdania 

B nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy śladów krwawych. Potrafi przeprowadzić eksperymenty związane z mechaniką 
powstawania śladów. Umie zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci śladów krwawych zarówno fotograficznie, jak i fizycznie. Potrafi 
wyciągać podstawowe wnioski na podstawie śladów krwawych. Zna terminologię stosowaną w tej dyscyplinie kryminalistyki. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Zna zasady dotyczące chemicznego 
ujawniania śladów krwawych i potrafi je zastosować w praktyce. Laboratorium jest prowadzone w grupach 6 osobowych, Laboratorium 
komputerowe jest prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz 
posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po 
stażu z międzynarodowym ekspertem. Jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_U05; K_K05; 

Metody 
instrumentalne w 

badaniach 
kryminalistycznych 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i sposobów prowadzenia badań instrumentalnych. Potrafi wybrać właściwą technikę analityczną, wie jakie są 
ograniczenia danych metod badawczych. Umie zinterpretować wyniki badań oraz brać udział w dyskusjach na ten temat. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_U05; K_K03; K_K04; 
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Seminarium 
fizykochemiczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 8 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe, 1325 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. 
Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 
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Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych 

15   30     45 3 Egzamin pisemny; 
Egzamin ustny B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań fizykochemicznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_U04; K_U05; K_K03; K_K05;  

 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji 

15    30    45 5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny 

B nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań fizykochemicznych. W trakcie laboratoriów studenci są 
podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_U04; K_U05; K_K03 

Makroskopowe i 
mikroskopowe 
badania śladów 

kryminalistycznych 

35    35    70 4 Test; 
Projekt B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna techniki mikroskopowe oraz makroskopowe. Wie jakie dowody i w jakich warunkach można badać przy użyciu tego typu 
metod. Potrafi przygotować próbkę do odpowiednich badań. Wie jak interpretować uzyskany wynik i wie, jaki będzie on miał wpływ na 
wersje kryminalistyczne. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. W 
trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_W19; K_W20; K_U04; K_K04; K_K05; 

Seminarium 
fizykochemiczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 18,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe, 1325 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W18; K_W20; K_W21; K_W22; K_U04; K_U05; K_K04; 
 

Chemiczne 
metody ujawniania 
śladów 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody ujawniania różnego rodzaju śladów, aby nie uległy one 
zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie 
badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_U05; K_K03; K_K04; 

Fizyko-chemiczna 
pracownia 
magisterska 

    45    45 4,5 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przygotować plan badań oraz przeprowadzić eksperymenty i badania naukowe. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań 
w atrakcyjnej formie. Wie jaki tego typu badania mają związek z kryminalistyką i wie jak informacje uzyskane z tego typu badań wpływają 
na wynik postępowania w sprawach sądowych. Laboratorium jest prowadzone indywidualnie z poszczególnymi studentami, w zależności 
od tego jakiego promotora wybrali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 

 

Seminarium 
fizykochemiczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 14 Zaliczenie B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; K_K05 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe, 1325 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 

3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu: 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna 15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny; 
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 
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Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny; 

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny  B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej 

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny  P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później 
poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 

Entomologia 
sądowa z 

elementami 
fizykochemii 

       
Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w 
stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Wie jakie znaczenie mają dowody entomologiczne dla badań fizykochemicznych. Wie jakie badania fizykochemiczne można 
przeprowadzić na pobranych próbkach z miejsca zdarzenia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_U04; K_U05; K_K03; K_K04; 

Łączna liczba punktów ECTS zajęć do wyboru oferowanych w programie: 33 
Łączna liczba godzin zajęć do wyboru oferowanych w programie: 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
1025 przedmioty obowiązkowe, 1325 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
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3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (27, 5 ECTS),  
Semestr II (29,5 ECTS) Łącznie: 57ECTS; 
Semestr III (18,5 ECTS),  
Semestr IV (29,5 ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Fizykochemia Sądowa. 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe 
go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 

Przedmioty do 
obowiązkowe 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 

Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmiot Nuclear physics and art, prowadzony w języku angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego 
przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z 
oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom 
znajomości języka na poziomie B2+. 

 
 



27 

 
4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 5 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 2 

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 8 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 3 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 5 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 13 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 33 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 23 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

20,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

117,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 79 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2%  

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

6% 
 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5%  
Dziedzina nauk społecznych nauki o 

bezpieczeństwie 8%  

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu 
i jakości 1%  

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 20%  
Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 6%  
Dziedzina nauk społecznych psychologia 8%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 2%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 19%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 11%  
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12%  
Razem: - 100% brak 
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2. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna relacje występujące między kryminalistyką a archeologią P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 
zna dogłębnie kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki 
techniczna i telekomunikacji P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna metodologię badań medycznych oraz ich zastosowanie w kryminalistyce;  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w 
naukach kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania zarządzania jakością w naukach 
kryminalistycznych P7S_WG Zakres i głębia 

K_W06 w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w 
szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych; 

P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W07 
zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią 
związanych tj. z zakresu nauk socjologicznych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 
zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście 
popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W09 znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji 
człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W10 zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W11 
zasady poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na danych 
empirycznych w pracy badawczej. P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W12 zna kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce matematyki P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie 
do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu archeologii 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 

potrafi przeprowadzić czynności dokumentacyjne związane z dowodami 
kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-
badawcze, w zależności od badanych śladów, stosując wiedzę z zakresu informatyki 
technicznej i telekomunikacji. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U03 zastosować wiedzę z zakresu nauk medycznych w badaniach kryminalistycznych P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U04 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk społecznych do rozwiązywania 
i interpretowania złożonych zadań i zagadnień kryminalistycznych dotyczących  
strategii i taktyk efektywnego postępowania, zarówno w rzeczywistości jak i w sieci. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
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K_U05 

potrafi pracować w grupie wykonującej badania kryminalistyczne zarówno na miejscu 
zdarzenia, jak i w laboratorium; jako kierownik wie, jakie polecenia i w jakiej 
kolejności wydawać, aby praca była wydajna; jako wykonawca wie, jak wykonywać 
podstawowe polecenia dotyczące poprawnego zabezpieczania i badania śladów, mając 
na względzie zasady dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 
umie myśleć i działać w sposób kreatywny, wyznaczać cele i zadania strategiczne i 
operacyjne; potrafi kontrolować, nadzorować i ewaluować oraz wyznaczać kluczowe 
zadania; potrafi ukierunkować pozytywnie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną 
innych osób w kontekście własnej osoby oraz grupy. 

P7S_UG Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U07 umie komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania 
optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich 
wiarygodności i  przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie 
jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów 
kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych 
współcześnie metod badawczych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 
ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod 
do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z 
różnych obszarów nauki. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 

odpowiedzialnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu kryminalistyki, do 
ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami, rozpoznając zagrożenia dla państwa 
prawa i wykonując czynności wykrywające i zwalczające przestępczość, a także 
zapobiegając im. 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 wypełniać zobowiązania społeczne poprzez działanie w środowisku lokalnym na 
rzecz wykrywania i zapobiegania przestępczości. 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 inspirować różne kręgi społeczne i naukowe do działań w zakresie profilaktyki 
kryminalnej oraz popularyzowania dorobku kryminalistyki i nauk ściśle związanych z 

P7S_KO Odpowiedzialność /wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 



5 

nią jako istotnych elementów procesu wykrywającego, zwalczającego i 
zapobiegającego przestępstwom. 

K_K06 
potrafi rzetelnie prowadzić  badania kryminalistyczne, dzięki czemu wykonuje pracę 
na rzecz ofiar i ich rodzin. Zna zasady etyczne nauk sądowych. Jest gotów uczciwie 
pełnić funkcje zawodowe.  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminalistyka 
ogólna 30     15  

25 
Wizytacje w 
laboratorium 

kryminalistyczny
m 

70 7 Test B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, w tym głównych dziedzin badań kryminalistycznych, takich jak 
daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, balistyka, badania dokumentów itp. Zna zasady dotyczące zabezpieczania 
śladów osób, rzeczy i zwierząt (w tym śladów biologicznych i fizykochemicznych) na miejscu zdarzenia. Potrafi zweryfikować zeznania 
świadków i wyjaśnienia podejrzanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
 

Techniki cyfrowej 
rekonstrukcji     30    30 2 Projekt P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student uczy się zabezpieczać różnymi technikami fotograficznymi i cyfrowymi miejsce zdarzenia oraz inne czynności dowodowe i 
laboratoryjne. Potrafi przeprowadzić badania na miejscu przestępstwa, tak by móc na ich podstawie odtworzyć wygląd otoczenia w  
programie trójwymiarowym (3D). Student potrafi nanieść na model 3D odpowiedniki śladów kryminalistycznych, mogące być ujawnione 
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na miejscu zdarzenia. Przedmiot jest prowadzony w grupach max 15 osób, w pracowni komputerowej. Laboratorium komputerowe jest 
prowadzone przez osobę, która brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą 
międzynarodową certyfikację z zakresu analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z 
międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym z modułów laboratoriów jest odtworzenie śladów krwawych na modelu 3D. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_U05; K_U06; K_K05; K_K06 

Wstęp do 
psychologii 30        30 2 Egzamin pisemny B psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię stosowaną w psychologii, potrafi wskazać różnice w metodach badawczych. Zna zalety i ograniczenia tej nauki 
oraz relacje z innymi dziedzinami naukowymi. Potrafi wskazać zastosowanie psychologii w ujawnianiu i ściganiu przestępstw, w tym w 
szczególności w odniesieniu do sposobu prowadzenia różnych czynności śledczych i sądowych związanych z przesłuchiwaniem i oceną 
dowodów osobowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_U01; K_K02 

Informatyka 
kryminalistyczna  30       30 4 Prezentacja P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zna terminologię z zakresu informatyki kryminalistycznej. Wie jak zabezpieczyć dane badawcze, aby uniknąć ich uszkodzenia 
lub zniszczenia. Potrafi wskazać zależności między tą dziedziną kryminalistyki, a innymi badanami kryminalistycznymi. Wie czym jest 
dowód cyfrowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_U01; K_K02 
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Etyka w naukach 
sądowych 30        30 2 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia 

Treści 
programowe 

Student zna zasady dobrych praktyk badawczych. Prawidłowo identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej występujące w 
projektowaniu i przeprowadzaniu badań kryminalistycznych. Posiada poczucie odpowiedzialności przed pracownikami i społeczeństwem 
za odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w tym także ekspertyz sądowych. Potrafi etycznie i zgodnie z prawem 
prowadzić czynności wykrywcze i dowodowe.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 
  

Metodologia 
badań naukowych 30        30 2,5 Egzamin pisemny B 

nauki 
socjologiczne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student potrafi zaprojektować badania naukowe, aby analizować konkretny problem badawczy. Potrafi zaprojektować narzędzia 
badawcze, wie jak wybrać odpowiednie metody zarówno badawcze, jak i analityczne. Potrafi zaprojektować badania z poszanowaniem 
godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01; 

Postępowanie 
karne 30        30 2 Egzamin ustny B nauki prawne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw postępowania karnego, zna instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania karnego. Potrafi 
brać udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_U02; K_K01; K_K02 

Prawo dowodowe 30        30 3 Test B 

nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa dowodowego w procesie karnym i cywilnym, potrafi przedstawić oraz 
obronić swoje stanowisko na temat poprawnej interpretacji danych pochodzących z badań kryminalistycznych. Zna i rozumie 
ograniczenia metod badawczych oraz warunki użycia wyników badań i ekspertyz w procesie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 K_W06; K_W08; K_W10; K_W11; K_U01; K_K01 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczony 
rocznie Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

Historia 
kryminalistyki 30        30 3 Esej B 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 
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Treści 
programowe 

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu historii metod identyfikacyjnych,  technik i metod kryminalistycznych, potrafi ją 
zastosować do współczesnej oceny dowodów naukowych oraz umie wypowiadać się na wybrany przez siebie temat. Potrafi w sposób 
interesujący przedstawić zagadnienia historii kryminalistyki oraz wpływu nauk ścisłych i przyrodniczych na rozwój kryminalistyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U06; K_K03; K_K04; 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe, 1480 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zintegrowana 
analiza miejsca 

zdarzenia 
 30      

30 
Warsztaty 
terenowe 

60 7 Projekt B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i 
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i 
przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi 
przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W06; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Zarządzanie 
jakością w 

kryminalistyce 
15        15 1,5 Test P 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Treści 
programowe 

Student potrafi identyfikować relacje między sposobem przeprowadzania badań kryminalistycznych, a ich oddziaływaniem na prawo. 
Potrafi objaśnić normy i standardy pracy, opierając się na normach prawnych i standardach naukowych. Potrafi organizować pracę w 
laboratorium, aby uzyskane wyniki badań były wiarygodne i powtarzalne. Zna i potrafi stosować poprawne sposoby zabezpieczenia 
śladów w zależności od okoliczności. Umie brać udział w dyskusjach dotyczących jakości badań kryminalistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_U02; K_K01; 

Bezpieczeństwo 
informatyczne  30       30 4 Test P 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

Treści 
programowe 

Student zdobywa wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Potrafi stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz metodykę 
postępowania, które zmniejszają prawdopodobieństwo cyberataku. Umie odpowiednio postępować z dowodami informatycznymi 
zabezpieczanymi na miejscu przestępstwa lub w czasie przeszukania.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W18; K_U04; K_K03; K_K04 

Psychologia 
sądowa 30        30 3 Egzamin pisemny B psychologia 
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Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw psychologii sądowej, metodyki przeprowadzania badań psychologicznych. Student potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić podstawowe badania z tego zakresu. Zna zasady badań poligraficznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W17; K_U03; K_U04; K_K05; K_K06 

 

Profilowanie 
kryminalne      30   30 3 Test P psychologia; 

nauki społeczne 

Treści 
programowe 

Student zdobywa wiedzę dotyczącą metodyki tworzenia profilu sprawcy przestępstwa. Potrafi, bazując na analizie śladów 
kryminalistycznych i zeznaniach świadków, stworzyć podstawowy profil przestępcy i wykorzystać go w pracy wykrywczej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13; K_W17; K_U03; K_U04; K_U05; K_K04; K_K05; 

 

Postępowanie karne- 
zaawansowane 30        30 3 Egzamin ustny B nauki prawne; 

 

Treści 
programowe 

Student uczy się niuansów postępowania karnego, zna szczegółowo instytucje prawa karnego procesowego oraz etapy postępowania 
karnego. Potrafi brać czynny udział w czynnościach procesowych i zna ich zakres, z poszanowaniem godności ludzkiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U03; K_U05; K_U06; K_K05; 

 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne 

I rok 
Przedmiot roczny 

30        30 8 Zaliczenie B 
nauki o 

bezpieczeństwie; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
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nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe, 1480 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Medycyna sądowa 15       15 
sekcje 30 4 Test P nauki medyczne; 
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Treści 
programowe 

Student zna: zakres współczesnej medycyny sądowej oraz praktyczne stosowanie elementów wiedzy sądowo - lekarskiej. Potrafi 
współpracować z biegłymi medykami sądowymi oraz rozumie znaczenie wyników sekcji zwłok ludzkich i innych badań medycznych w 
sprawach przeciwko życiu i zdrowiu oraz potrafi je interpretować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. Przedmiot jest prowadzony w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Kryminologia 30        30 2 Egzamin pisemny B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Zna podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii oraz ich relacje względem innych nauk społecznych i powiązania z kryminalistyką. 
Zna podstawowe mechanizmy kryminologiczne rządzące ludzkim zachowaniem. Zna teorie kryminologiczne wyjaśniające przyczyny 
przestępczości oraz metody zapobiegania przestępstwom.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U02; K_K01; K_K02 

Taktyki 
przesłuchania      60   60 5,5 Egzamin pisemny; 

Projekt B 
nauki prawne; 
psychologia; 

nauki biologiczne; 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student wie, jak przeprowadzić przesłuchanie świadka, biegłego i podejrzanego. Umie interpretować zeznania i wyjaśnienia, potrafi 
zaprojektować i przeprowadzić badania przy użyciu poligrafu, z poszanowaniem godności ludzkiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W17; K_W19; K_W20; K_W22; K_U03; K_U04; K_K03; K_K04; K_K06 
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Praktyka śledcza      30   30 4 Praca pisemna; P 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi przeprowadzić strategiczne i taktyczne działania, mające na celu zebranie informacji dotyczących przestępstwa i jego 
sprawcy w sposób efektywny i zgodny z prawem. Potrafi formułować pisma procesowe, w których zawarta jest ocena dowodów lub 
pytania do biegłych. Wie jak łączyć praktykę oględzin miejsca zdarzenia ze specjalistycznymi badaniami przeprowadzanymi w 
laboratoriach kryminalistycznych. Potrafi zarówno prowadzić grupę, jak i pracować w niej. Zajęcia są prowadzone przez osobę, która 
brała wielokrotnie udział w oględzinach miejsca zdarzenia w tym zabójstw oraz posiadającą międzynarodową certyfikację z zakresu 
analizy śladów krwawych, na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz po stażu z międzynarodowym ekspertem ponieważ jednym 
z kluczowych elementów przedmiotu jest omawianie możliwości rekonstrukcyjnych zdarzenia bazując na zabezpieczonych śladach 
krwawych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

 

Profilowanie 
geograficzne i GIS      30   30 4 Raport z ćwiczeń 

Test P 
nauki 

socjologiczne; 
matematyka 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki przeprowadzania badań dotyczących profilowania geograficznego, bazując na danych 
statystycznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe symulacje i przedstawić wyniki swoich badań w czytelnej formie. Potrafi analizować 
dane potrzebne do tworzenia tego typu profili. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych 
przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W13; K_U03; K_U05; K_U06; K_K04; K_K05;  

 

Interpretacja 
materiału 

dowodowego 
     30   30 2 Test B 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 
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Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji rzeczowego materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz 
wyników badań z różnych dziedzin kryminalistyki. Potrafi powiązać ze sobą wyniki różnego rodzaju badań kryminalistycznych i wyciągać 
na tej podstawie wnioski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_W21; K_W22; K_U05; K_U06; K_K04; K_K05; 

 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

30        30 Rozliczenie 
roczne Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 21,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe, 1480 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 



17 

3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teoria opiniowania 
i ekspertyza 

sądowa 
15     15   30 4 Raport z ćwiczeń; 

Test B 

psychologia; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student wie, jakie są zasady sporządzania specjalistycznej opinii i wykonywania ekspertyzy sądowej. Zna ograniczenia oraz zakres 
pracy biegłego przy opiniowaniu. Zna zasady panujące na sali sądowej oraz potrafi przedstawić i obronić wydaną przez siebie opinie 
przed sądem. Potrafi przesłuchiwać biegłego.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06; K_W08; K_W09; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02 

Analiza kryminalna      30   30 3 Egzamin pisemny; 
Prezentacja P nauki o 

bezpieczeństwie; 

Treści 
programowe 

Student zna podstawy i zasady przeprowadzenia analizy kryminalnej. Potrafi zbierać i łączyć ze sobą informacje potrzebne do 
przeprowadzenia tego typu badań oraz potrafi je przeprowadzić. Umie przedstawić wyniki swojej analizy w czytelnej formie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_U03; K_U04; K_U06; K_K05; K_K06 
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Biometria 10     20   30 4 Egzamin pisemny B 
matematyka; 
nauki prawne; 

nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna podstawy i metodykę przeprowadzania badań identyfikujących człowieka. Student potrafi przeprowadzić badania i pobrać 
biometryczne dane od osoby z poszanowaniem jej godności. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12; K_W15; K_W16; K_W22; K_U03; K_U04; K_U06; K_K05; K_K06 

Metody pracy 
operacyjnej  15       15 1,5 Praca pisemna B 

nauki o 
bezpieczeństwie;  

 

Treści 
programowe 

Student zna pojęcia z dziedzin pracy operacyjnej. Rozumie znaczenie pracy operacyjnej dla postępowania karnego. Potrafi stosować 
techniki operacyjne i śledcze oraz korzystać z otwartych internetowych źródeł informacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

Seminarium 
ogólnokryminalistyczne 

II rok 
Przedmiot roczny 

  30      30 14 Zaliczenie B 

nauki o 
bezpieczeństwie; 

nauki prawne; 
nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 

nauki fizyczne; 
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Treści 
programowe 

Student potrafi rozwiązać problem naukowy i badawczy, opierając się na swojej wiedzy dotyczącej kryminalistyki. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania oraz umie przedstawić ich wyniki. Potrafi wykorzystywać i interpretować wyniki swoich badań w pracy 
dyplomowej oraz w publikacji naukowej. Potrafi współpracować z innymi ekspertami bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14; K_W15; K_W16; K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 26,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
925 przedmioty obowiązkowe, 1480 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
 

3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Przedmioty obowiązkowe do wyboru organizowane w ramach programu: 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Archeologia 
kryminalistyczna  15     15    30   3 Egzamin ustny  B archeologia 
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Treści 
programowe 

Student zna i rozumie zasady pracy na stanowisku archeologicznym. Zna zasady zabezpieczania terenu oraz pobierania śladów 
kryminalistycznych w postaci np. gleby. Potrafi powiązać metody stosowane w archeologii i kryminalistyce. Umie kierować zespołem 
archeologicznym, potrafi wskazać cel badawczy i go realizować. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach 
przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_U01; K_K02 

Antropologia 
sądowa 30          30   4 Egzamin ustny  P nauki medyczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych, zna zasady planowania badań oraz technik 
antropologicznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania antropologiczne. Zna zależności między antropologią a kryminalistyką i 
kryminologią. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_U02; K_K02 

Wiktymologia 30           30 3  Test  B nauki społeczne; 

Treści 
programowe 

Student zna teorie wiktymologiczne, skutki wiktymizacji oraz rodzaj szkód powstałych w wyniku przestępstw, wie jak udzielić pomocy 
ofiarom przestępstw. Rozumie znaczenie działań profilaktycznych.. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_U01; K_K02 

Parazytologia w 
kryminalistyce 15     15      30 3  

Egzamin pisemny; 
Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu parazytologii. Zna cechy budowy i zasady klasyfikacji 
pasożytów, na tej podstawie potrafi dokonać ich identyfikacji kryminalistycznej. Potrafi poprawnie interpretować wyniki 
przeprowadzonych przez siebie badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez 
siebie badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Techniki 
obrazowania 

tkanek i komórek 
w kryminalistyce 

30     30      60  6 
Egzamin pisemny; 

Kolokwium 
pisemne  

B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią biologiczną. Potrafi wykonywać analizę materiału biologicznego w ramach 
stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Określa priorytety podczas realizacji interdyscyplinarnych badań z zakresu 
biologii. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 
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Nuclear physics 
and art  30          30  3 Egzamin pisemny  B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to 
the study of different samples.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11; K_U02; K_K01 

Od genetycznego 
odcisku palca do 
genomiki sądowej 

15           15 1  Test  P nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna fazy rozwoju badań genetycznych w kryminalistyce, zna obecne możliwości badań genetycznych. Rozumie wyzwania i 
szanse, które będą miały wpływ na przyszłość badań DNA w kryminalistyce. Potrafi ocenić możliwości badawcze w przyszłości w świetle 
najnowszych kierunków badawczych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Identyfikacja ofiar 
katastrof 

masowych 
 15         15  1   Test P nauki biologiczne 

Treści 
programowe 

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa i postępowania dowodowego, niezbędne w zakresie studiowanego kierunku. Zna prawne, 
organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
integrować wiedzę z zakresu chemii, biologii, prawa oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań 
projektowych z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, 
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jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan wiedzy; potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i 
zawodowym tymi językami. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związanej z pracą 
zespołową.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_U02; K_K01 

Wybrane elementy 
psychopatologii   15        15  2  Egzamin pisemny  P nauki społeczne; 

psychologia 

Treści 
programowe 

Aby odpowiednio przeprowadzić zaplanowane czynności trzeba umieć rozpoznać aktualny stan psychofizyczny osoby. Każdy rodzaj 
psychopatologii ma swoje przejawy i skutki, studenci poznają wybrane jej elementy i ich związki z zachowaniem. Nauczą się jak 
odróżniać normę od zaburzenia, jak wyjaśniać zachowania w świetle wiedzy o osobowości. Dowiedzą się jak psychopatologia wpływa na 
zachowania gwałtowne, agresywne względem siebie lub innych osób. Nauczą się jak ze szczegółów stawiać hipotezy na temat 
psychopatologii osoby.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U02;  K_K02; 

Grzyby, glony i 
rośliny w 

kryminalistyce 
30        30 4 Egzamin pisemny B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych 
badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później 
poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09; K_U01; K_K01 
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Entomologia 
sądowa w zakresie 

ogólnym 
       

Warsztaty 
terenowe 

60 
60 6 Projekt B nauki biologiczne; 

Treści 
programowe 

Student posiada wiedzę dotyczącą owadów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w 
stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej 
identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne 
wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K04; K_K06; 

Badania 
fizykochemiczne 
dopalaczy (XRD, 

Raman) w 
zakresie ogólnym 

    30    30 4 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych substancji zwanych potocznie: dopalaczami. Wie jak 
zabezpieczyć tego typu dowody, potrafi przygotować próbkę do badań oraz przeprowadzić jej analizę, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na 
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na 
rozwój dochodzenia lub śledztwa. Studenci pracują w 6 osobowych grupach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W21; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Chemiczne 
metody ujawniania 
śladów w zakresie 
ogólnym 

    15    15 3 Test; 
Wejściówki B nauki chemiczne; 
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Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz chemicznych mających na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów. Wie jakie są 
ograniczenia stosowania danych badań. Potrafi dobrać odpowiednie metody  ujawniania różnego rodzaju śladów, aby nie uległy one 
zniszczeniu i nadawały się do analizy. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie 
badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W21; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Analiza 
statystyczna 

wyników 
doświadczalnych 

w zakresie 
ogólnym 

15   30     45 3 Egzamin pisemny; 
Egzamin ustny B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw i metod przeprowadzania analizy statystycznej wyników badań z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wie jak zaprojektować badania 
naukowe  w oparciu o tego typu dane. Potrafi przedstawić wynik pracy badawczej w postaci danych statystycznych. Potrafi 
współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z 
tego typu badań mogą mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Analiza 
fizykochemiczna 

wybranych 
substancji w 

zakresie ogólnym 

15    30    45 5,5 
Sprawozdanie z 

ćwiczeń; 
Egzamin pisemny 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać  odpowiedni rodzaj badań do badania 
konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań. W trakcie laboratoriów studenci są podzieleni na grupy, 
pracujące jednocześnie w ciągu całego semestru. Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą mieć przełożenie na 
rozwój dochodzenia lub śledztwa. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Fizykochemia w 
kryminalistyce w 
zakresie ogólnym 

30        30 3 Egzamin pisemny B nauki chemiczne; 
nauki fizyczne; 

Treści 
programowe 

Student uczy się metod badawczych i sposobów przeprowadzania badań fizykochemicznych. Potrafi przewidzieć, jakie badania powinny 
być zastosowane w odniesieniu do danego śladu lub dowodu i wie jak powinny one przebiegać. Potrafi współpracować z innymi 
ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.  Wie jak ogólne wnioski wyciągnięte z tego typu badań mogą 
mieć przełożenie na rozwój dochodzenia lub śledztwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W19; K_W20; K_W21; K_W22; K_U03; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K06; 

Introduction to 
Trial Advocacy in 
Criminal Cases 

30        30 4 Raport B nauki prawne; 

Treści 
programowe 

A course in basic trial advocacy in criminal cases, adapted first of all for foreign students, the Polish ones were also welcome. Its 
objectives are to introduce students to: 
- basic effective and general advocacy techniques (while specific Polish rules of evidence and procedure will be de-emphasized) 
- basics of presentation in Court, examination of witnesses, expert witnesses, the suspect as well 
- dealing with real and documentary evidence  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; 

 

Proces 
amerykański 30        30 4 Egzamin pisemny B nauki prawne; 



27 

Treści 
programowe 

Student uczy się podstaw karnego procesu amerykańskiego. Poznaje sprawy, mające wpływ na kształtowanie się tego systemu. Wie jak 
kryminalistyka kształtowała proces amerkański. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15; K_W16; K_U04; K_U05; K_U06; K_K03; K_K04; K_K05; 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS: 62,5 – student ma obowiązek zrealizować przedmioty w zakresie 9 punktów ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 555 – duża liczba godzin bierze się z tego, że oferujemy studentom szeroki wachlarz 
ciekawych i przydatnych przedmiotów, który jest kluczowy dla ogólnego kierunku 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
925 przedmioty obowiązkowe, 1480 ze wszystkimi proponowanymi przedmiotami 
 

3.6. Tabela rozkładu przedmiotów w całym cyklu dydaktycznym 

Przedmioty 
obowiązkowe: 

Student realizuje 105 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych oferowanych przez Centrum Nauk Sądowych UW. W 
poszczególnych semestrach pula przedmiotów obowiązkowych wynosi odpowiednio: 
Semestr I (27, 5 ECTS),  
Semestr II (29,5 ECTS) Łącznie: 57 ECTS; 
 
Semestr III (26,5 ECTS),  
Semestr IV (21,5 ECTS) Łącznie: 48 ECTS; 
 
Łącznie w ciągu dwóch lat 105 ECTS 
 
Każdy z tych przedmiotów musi być zrealizowany przez studenta, w ramach studiowania na kierunku: Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Fizykochemia Sądowa. 
 
Brakujące punkty ECTS na poszczególne semestry i lata student będzie realizował w ramach uczęszczania na przedmioty obowiązkowe 
go wyboru (9 ECTS) oraz przedmioty Ogólnouniwersyteckie (6 ECTS). 
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Przedmioty 
obowiązkowe do 
wyboru: 

Student ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum Nauk 
Sądowych UW. W związku z tym, że są to obligatoryjne zajęcia do wyboru nie możemy narzucić dokładnej ilości punktów na każdy rok. 
Założenie jest takie, że każdy student na studiach II stopnia jest na tyle dojrzały i odpowiedzialny że ułoży swój plan pod swoje potrzeby 
z zapewnieniem zrealizowania obowiązku wyrobienia 60 punktów na rok akademicki. 
 
Każdy ze studentów ma obowiązek realizacji 9 ECTS w ramach przedmiotów obowiązkowych do wyboru oferowanych przez Centrum 
Nauk Sądowych UW, oferta przedmiotowa jest na tyle szeroka, że student ma dowolność w wyborze poszczególnych przedmiotów i robi 
to zgodnie ze swoimi preferencjami naukowymi. Realizacja tej idei wyklucza sytuację, gdy student realizuje wszystkie przedmioty z tej 
grupy. 
 
Nie jest możliwe scalenie tabel przedmiotów obowiązkowych z przedmiotami obowiązkowymi do wyboru, gdyż wymuszałoby to realizację 
przez studenta wszystkich oferowanych przedmiotów, podczas gdy celem studiów jest realizacja wszystkich przedmiotów z grupy 
obowiązkowych oraz części z grupy obowiązkowych do wyboru. 

Przedmioty 
Ogólnouniwersyte
ckie 
OGUN 

 Student ma obowiązek realizacji 6 ECTS w dowolnie wybranym przez siebie przedmiocie lub przedmiotach Ogólnouniwersyteckich, 
oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Stanowi to 5% całkowitej liczby ECTS, możliwej do zrealizowania w programie studiów. 

Realizacja 
przedmiotu B2+ 

Jednostka oferuje przedmioty Nuclear physics and art oraz Introduction to Trial Advocacy in Criminal Cases., prowadzone w języku 
angielskim. Jeżeli student nie chce realizować tego przedmiotu, gdyż nie leży on w jego kręgu zainteresowań naukowych, proponujemy 
wybranie przedmiotu w innym języku lub tematyce z oferty przedmiotów Ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez Uniwersytet 
Warszawski, dzięki którym student osiągnie poziom znajomości języka na poziomie B2+. 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 6 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 5 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 8 
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Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 1 

Dziedzina nauk społecznych nauki prawne 20 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 6 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 8 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 2 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 19 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne 11 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia obowiązkowe 105 

Liczba punktów ECTS zajęcia do wyboru (OGUN) 6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru oferowane w programie 9 z 62,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Brak przyporządkowania do 
dyscypliny wiodącej 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

29,5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

138 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak praktyk 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 80 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 52%  

 nauki o bezpieczeństwie 31%  

 nauki prawne 17%  

Razem: - 100% nauki socjologiczne 
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2. Kierunek studiów: kryminologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

nazwa kierunku studiów: kryminologia 
poziom kształcenia: II stopień 
profil kształcenia: ogólnouniwersytecki  

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 istotę nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz polityki kryminalnej  
oraz kluczowe pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego  oraz prawa innych służb 
mundurowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, nauk pomocniczych do 
prawa karnego  

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu biologiczne i psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, 
jego cechy i mechanizmy jego działania 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W03 zaawansowaną wiedzę o mechanizmach działania sprawców przestępstw, sposobach 
racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości w przebiegu procesu wychowania, 
socjalizacji i resocjalizacji  

P7S_WG 
 

K_W04 w zaawansowanym stopniu czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa i prawach ofiar; ma 
pogłębioną wiedzę o konsekwencjach wiktymizacji oraz o lęku przed przestępczością i 
związanych z tym dylematów 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W05 przestępczość jako zjawisko społeczne, rodzaje przestępstw i czyny karalne nieletnich – zna 
ich przyczyny indywidualne i społeczne 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W06 poszczególne kategorie sprawców: popełniających przestępstwa wobec kobiet, 
cudzoziemców, Polaków przebywających za granicą, więźniów 

P7S_WG 
P7S_WK 
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K_W07 w zaawansowanym stopniu zmieniające się polityki kryminalne oraz społeczne i polityczne 
reakcje na przestępczość oraz związane z tym problemy i dylematy 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 formalną i nieformalną kontrolę przestępczości, prawne granice tej kontroli oraz działanie 
wymiaru sprawiedliwości 

P7S_WG  
P7S_WK 
 

K_W09 strategie zapobiegania i kontrolowania przestępczości, w tym krajowe i unijne, rządowe i 
pozarządowe działania i programy  

P7S_WG 
 

K_W10 zaawansowaną metodologię badań - metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz 
jego społeczno-demograficznych uwarunkowań  

P7S_WG 
 

K_W11 aksjologię praw i wolności człowieka, zadań państwa wobec jednostki, kolizje różnych praw i 
dóbr i związane z tym dylematy  

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego  P7S_WK 

K_W13 Ma wiedzę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyjaśniać zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii kryminologicznych, potrafi 
wyjaśniać poszczególne rodzaje przestępczości 

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U02 zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych 
dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów 
przestępczości 

P7S_UW 
 

K_U03 analizować i oceniać zdarzenia w kontekście pogwałcenia praw podstawowych i planować 
działania naprawcze  

P7S_UW 
P7S_UO 
 

K_U04 zaprojektować, zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne oraz zidentyfikować i 
zdiagnozować problem społeczny oraz dyskutować o nim 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UU 

K_U05 zidentyfikować problem etyczny związany z pełnieniem służby publicznej (zwłaszcza 
mundurowej), wyważać wartości i interesy chronione prawem zgodnie ze standardem 
państwa prawnego i debatować o tym 

P7S_UW 
P7S_UK 
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K_U06 analizować i ocenić wartość realizowanych programów zapobiegawczych i resocjalizacyjnych i 
wypowiadać się o nich  

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U07 porównywać i rozróżniać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, także środki 
naprawcze (sprawiedliwość naprawcza) 

P7S_UW 
 

K_U08 pracować z indywidualnym przypadkiem „klientem” zajęć klinicznych: umie zbierać 
informacje, weryfikować je, prowadzić ukierunkowaną rozmowę 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

K_U09 analizować statystyki przestępczości i teksty źródłowe oraz komentować zjawiska społeczne w 
oparciu o adekwatnie dobraną teorię (przygotować opracowanie na temat związany z 
kryminologią, wiktymologią, polityką kryminalną) 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U10 merytorycznie ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości 
oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja i przedstawić swój punkt widzenia  

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U11 zna fachowy język angielski (na poziomie B2+) używany przez kryminologów oraz umie 
zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 stałego uczenia się, poszukiwania teoretycznych wyjaśnień zjawisk P7S_KK 
P7S_KR 

K_K02 stosowania interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania 
oraz zespołowego wytyczania priorytetów i celów działania w danym sektorze polityki 
kryminalnej 

P7S_KK 
 

K_K03 rozpoznawania zagrożeń dla państwa prawa i praw podstawowych jakie powstają w trakcie 
czynności organów zapobiegających i zwalczających przestępczość i wypowiadania się o nich 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 
 

K_K04 rozumienia znaczenia środków alternatywnych wobec pozbawienia wolności oraz docenia 
rolę społeczności lokalnej w oddziaływaniu na sprawcę przestępstwa 

P7S_KK 
 

K_K05 uwzględnienia różnorodności społecznej i kulturowej, zwłaszcza jednostek należących do grup 
wykluczonych i dyskryminowanych oraz ma gotowość do ich wspierania 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 
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K_K06 identyfikowania i rozstrzygania dylematów istotnych z punktu widzenia aksjologii przyjętej w 
prawie karnym 

P7S_KK 
P7S_KR 
 
 

K_K07 identyfikowania i przewidywania etycznych aspektów pracy kryminologa – w praktyce 
zawodowej i badawczej oraz postępowania zgodnie z wymogami etyki zawodowej w służbach 
mundurowych 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 
 

K_K08 profesjonalnego i etycznego odnoszenia się do osób zatrzymanych, pozbawionych wolności, 
doświadczających przemocy lub mających problemy z narkotykami lub alkoholem, osób 
wykluczonych 

P7S_KR 
 

K_K09 pracy z ofiarami przestępstw i kierowania ich do instytucji i organizacji świadczących 
odpowiednią pomoc; potrafi zespołowo przygotowywać projekt pomocowy 

P7S_KK 
P7S_KO 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć  

Razem:
Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

 
 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminologia 
stosowana. 
Zagadnienia 
teoretyczne i 
praktyczne 

30        30 4  T B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści 
programowe   

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu kryminologii. Studenci zapoznają się z rodzajami i postaciami przestępczości (tradycyjną, 
ponadgraniczną, związaną z handlem ludźmi) oraz z kryminogennymi zjawiskami (prostytucja, chuligaństwo stadionowe). Na zajęciach studenci będą poznawać 
metody definiowania kariery kryminalnej, społecznego dziedziczenia przestępczości pospolitej, relacji między przestępczością a bezdomnością i ubóstwem. Treści 
kształcenia dotyczą też nowoczesnych środków i metod zapobiegania przestępczości (monitoring kamer, dozór elektroniczny) oraz reakcji społecznej i jej roli w 
zapobieganiu przestępczości bądź naznaczania sprawcy (media a przestępczość). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_K02  
K_U09 
K_U10 
K_K02 

Badania ilościowe 
i jakościowe w 
naukach 
społecznych 

 30       30 4 EU 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
 

Treści 
programowe   

Kurs daje możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności analitycznych oraz krytycznych w zakresie metodologii badawczej stosowanej w ramach socjologii i powiązanych 
nauk społecznych (antropologia, teoria organizacji). Kurs wprowadza język badań, zasady etyczne i wyzwania oraz elementy procesu badawczego w podejściach 
ilościowych, jakościowych i mieszanych. Studenci wykorzystają zdobyte kompetencje analityczne, aby krytycznie dokonywać kwerendy literatury odnoszącej się do ich 
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obszaru badań i zainteresowań. Studenci nabywają umiejętności określania, w jaki sposób wyniki badań są przydatne w potwierdzeniu ich założeń badawczych oraz 
we wprowadzaniu nowych wątków empirycznych i teoretycznych.    

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_U04 

Przeciwdziałanie 
przestępczości 
narkotykowej 

15        15 2 Proj. B Nauki o bezpieczeństwie 

Treści 
programowe   

Przedmiot rozwija wiedzę o współczesnych, wdrażanych w Polsce, w Europie i na świecie, strategiach przeciwdziałania przestępczości narkotykowej, w tym szczególnie 
krajowej  i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podnosi kompetencje studentów w zakresie rozpoznawania, złożonych i trudnych do skutecznego im 
przeciwdziałania, zagrożeń  związanych z zaangażowaniem zorganizowanych grup przestępczych w budowanie nielegalnej sceny narkotykowej, w tym tworzenia jej w 
przestrzeni cyfrowej. Zaznajamia studentów z założeniami strategii redukcji podaży, obowiązującymi regulacjami prawnymi,    a także z celami i kierunkami działań 
odpowiednich resortów i służb zmierzających do ograniczania produkcji, obrotu i dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W07 
K_W09 
K_U06 
K_U10 
K_K02 

Państwo wobec 
współczesnych 
ryzyk i zagrożeń 

15        15 2 esej 
 

B Nauki o bezpieczeństwie 

Treści 
programowe   

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy o aktualnych i potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku państwa, jego instytucji, w tym prawa, i 
tego, co ono chroni - społeczeństwa jako takiego, dóbr chronionych prawem, interesu jednostki i interesu publicznego. Przedmiot pozwoli zrozumieć czym są zagrożenia, 
z którymi konfrontują się państwo i społeczeństwo, wyróżniać rodzaje i typologie systematyzujące ich charakter i różnorodność (zagrożenia kryminalne, ekonomiczne, 
społeczne, biologiczne, cywilizacyjne, uzależnienia substytucjonane i behawioralne, terroryzm, cyberterroryzm, przemiany obyczajowości, dostępność zakazanych dóbr, 
luki w prawie karnym, niekontrowane i masowe oddziaływanie mediów/Internetu, itd.). Rozwija wiedzę o uwarunkowaniach takich zjawisk, a także przyczynach 
zaangażowania ludzi w zachowania ryzykowne. Doskonali umiejętności w zakresie analizowania współczesnych sposobów reagowania, w tym zapobiegania, 
minimalizowania szkód i innych form przeciwdziałania.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W09 
K_K03 
 

Prawo karne w 
orzecznictwie 

30        30 4 EU 
EP 

 Nauki prawne 

Treści 
programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych zagadnień prawno-karnych występujących w orzecznictwie na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu 
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_U07 
K_U09 
K_K01 
K_K05 

Kryminalistyka 30        30 4 PR  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści 
programowe   

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o taktyce kryminalistycznej: poszukiwania źródeł informacji, metod uzyskiwania środków dowodowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem przesłuchania i oględzin miejsca) oraz wiedzy na temat funkcji rozpoznawania i wykrywania przestępstw, jak również profilowania sprawców przez 
organy ścigania. Studenci uczą się definiować funkcję poznawczą, wykrywczą, dowodową. Uczą się dokonywać analizy kryminalnej, a następnie planowania czynności 
śledczych oraz podejmują próbę profilowania, identyfikacji i wykrywania sprawcy przestępstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W07 
K_U06 
K_U07 
K_K02 

MODUŁ 1* 30        30 3 egzamin ustny B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 
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Historia 
przestę
pczości  
i 
kontroli 
przestę
pczości  

Teoria 
kary 

  

Treści 
programowe   

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu historii prawa karnego, historii społecznej, kryminologii i antropologii w zakresie przestępczości i 
zwalczania przestępczości. Oprócz zalecanych lektur słuchacz czynnie uczestniczy w zajęciach. Analizując przełomowe zdarzenia historyczne (głośne procesy i 
wydarzania z nimi powiązane) poznaje prawo karania w danym okresie, nastroje społeczne, konsekwencje bliższe i dalsze.  
Weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu pisemnego (testowo-opisowego).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_K02 
K_K09 

Treści 
programowe   

Przedmiot przedstawia zagadnienie teorii kary jako instytucji prawnospołecznej z perspektywy penologiczno-kryminologicznej. Uwzględnienia analizy oparte na 
współczesnych koncepcjach  i klasyfikacjach teorii kary jako podstawy racjonalnej polityki karnej w fazie  projektowania i stosowania przepisów prawa karnego na 
poziomie prawa karnego materialnego, wykonawczego i procesowego. Wykład obejmuje też  analizę posługiwania się w polityce karnej innymi niż sankcja karna 
środkami reakcji prawnokarnej, w tym z zakresu sprawiedliwości naprawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_K02 
K_K09 

Przedmioty 
fakultatywne  

 30       30 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 

B Nauki socjologiczne 
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studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział w 
panelach 
dyskusyjnych 

Treści 
programowe   

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  30      30 4 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści 
programowe  

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć  

Razem:
Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminologia 
stosowana. 
Zagadnienia 
teoretyczne i 
praktyczne. 

30        30 4 T B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu kryminologii. Studenci zapoznają się z rodzajami i postaciami przestępczości (tradycyjną, 
ponadgraniczną, związaną z handlem ludźmi) oraz z kryminogennymi zjawiskami (prostytucja, chuligaństwo stadionowe). Na zajęciach studenci będą poznawać 
metody definiowania kariery kryminalnej, społecznego dziedziczenia przestępczości pospolitej, relacji między przestępczością a bezdomnością i ubóstwem. Treści 
kształcenia dotyczą też nowoczesnych środków i metod zapobiegania przestępczości (monitoring kamer, dozór elektroniczny) oraz reakcji społecznej i jej roli w 
zapobieganiu przestępczości bądź naznaczania sprawcy (media a przestępczość). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_K02  
K_U09 
K_U10 
K_K02 

Etycznoprawne 
aspekty służby 
publicznej 

 15       15 2 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicją i znaczeniem etyki w działaniu służb publicznych, w szczególności bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz wymiaru sprawiedliwości. Studenci dyskutują o tym, jak etyka kształtuje prawo, na temat kolizji interesów oraz nadużyciach uprawnień przed funkcjonariuszy 
publicznych. Dyskutowane treści pokazują, że etyka jako taka i etyka zawodowa pozwalają dokonywać trafnych oraz praworządnych w swych skutkach wyborów w 
przypadku kolizji wartości i dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby publicznej. Dopuszczalność tortur? Prowokacja policyjna? Interwencja 
humanitarna? Penalizacja eutanazji? Zbrodnia jako naruszenie wartości i zasad współżycia społecznego? To niektóre tematy dyskusji przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11 
K_U03 
K_U05 
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K_U09 
K_K03 
K_K06 
K_K08 

Prawa człowieka 
w służbach 
publicznych  

 15       15 2 EU 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy zaliczyli podstawowy kurs wiedzy z zakresu praw człowieka. Obejmuje informacje na temat standardów przestrzegania praw 
człowieka obowiązujących w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ściągania i wymiaru 
sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów. Studenci zaznajamiani są ze standardami wynikającymi z zaleceń organów 
międzynarodowych (np. Komitetu przeciwko Torturom) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08 
K_W11 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U09 
K_K03 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

Zagadnienia 
procesu karnego  

 30       30 3 EP  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   
Omawiane jest postępowanie karne począwszy od momentu przedstawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym. Odrębnie i szeroko dyskutowane jest 
postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowych. Przedmiot omawia także prawa i obowiązki 
poszczególnych aktorów procesu karnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_W08 
K_U07 

Metody badań w 
kryminologii 

 30       30 3 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
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Treści programowe   

Studenci zapoznają się z metodami badań w kryminologii, od planowania badania, realizację po interpretację wyników i ich prezentację. Na zajęciach poruszane są 
zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych, klasyfikacja i charakterystyka empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i 
penitencjarnej z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_W13 
K_U02 

Terroryzm i 
bezpieczeństwo w 
politykach UE 

 30       30 3 EP, T B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiot ten koncentruje się na przedstawieniu bieżących założeń wybranych  polityk unijnych w zakresie zwalczania zjawisk zagrażających porządkowi i 
bezpieczeństwu publicznemu w UE. W toku kursu omawiane są możliwe ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE  w razie wystąpienia poważnego zagrożenia 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa, wybrane rozwiązania dotyczące polityki azylowej i migracyjnej wobec obywateli państw trzecich  (zwłaszcza w kontekście 
wzmożenia w ostatnich latach ruchów migracyjnych), jak również analizowane jest zjawisko terroryzmu, wraz z jego uwarunkowaniami historycznymi, czy 
organizacyjnymi oraz oceną aktualnego poziomu zagrożenia terroryzmem w UE w oparciu o przygotowywane corocznie przez  raporty TE-SAT. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_W09 
K_U07 
K_U09 
K_K01 
K_K05 

Przedmioty 
ogólnouniwersyte
ckie* 

 60       60 6    

Treści 
programowe   

Student/ka uczy się  interdyscyplinarnego, humanistycznego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania. 
*_zajęcia do wyboru, w tym 5 ECTS z dziedziny nauk humanistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Przedmioty 
fakultatywne  

 30       30 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział w 
panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści 
programowe   

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  30      30 4 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści 
programowe  

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć  

Razem:
Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Egzekucja kar 
kryminalnych  

 30       30 3 EU 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   Omawiane są zasady wymierzania kar oraz filozofia karania. Uwaga poświęcona jest wykonywaniu kar nie izolacyjnych oraz izolacyjnych. Omawiane jest także 
wykonywanie środków karnych i innych środków penalnych przewidzianych w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W07 
K_U07 
K_K04 

Wiktymologia 30        30 3 EU 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. Zaprezentowane będą teoretyczne koncepcje 
wiktymologiczne, rozmiary wiktymizacji kryminalnej, sytuacja (fizyczna, psychiczna, prawna i społeczna) ofiary przestępstwa, rola pokrzywdzonego w 
wiadomościach medialnych i tematy dotyczące szczególnych kategorii ofiar przestępstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
K_K09 

Zarządzanie 
ryzykiem w 

30        30 3 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 
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instytucjach 
publicznych  

Treści programowe   

Zaczynam od przedstawienia treści compliance w życiu gospodarczym oraz publicznym. Następnie analizuję ustawę o zarządzaniu kryzysowym, a dalej ustawę o 
postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie dla zżycia lub zdrowia i wolności seksualnej innych osób . Przedstawiam wyroki TK, np. w sprawie 44/07 
(przypadek renegade). Zajęcia mają charakter konwersatorium. Proponuję temat do opracowania, np. reportaż z Komisariatu Policji Dworca Centralnego w Warszawie. 
Dyskutujemy definicje strachu w różnych podręcznikach psychologii społecznej / wielkich encyklopediach i zmiany jakie tu zaszły w ostatnim półwieczu. Na koniec, 
każdy student otrzymuje do napisania esej nt. prezentowanych na www instytucji i w praktyce polityki compliance w dwóch różnych instytucjach / firmach, np. w 
dwóch różnych więzieniach albo bankach, albo komendach wojewódzkich straży pożarnych albo wielkich lotniskach. Esej objętości od 10000 znaków i z podaniem 
adresów stron internetowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 
K_K08 

Kryminologia 
ilościowa  

 30       30 3 T 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   
Przedmiot obejmuje omówienie teoretyczne i praktyczne wykorzystanie ilościowych metod w badaniach kryminologicznych i diagnozowaniu przestępczości. 
Studenci zapoznają się z badaniami stosowanych w kryminologii wykorzystującymi różnorodne techniki analizy. Uczą się interpretacji danych statystycznych i 
możliwości ich wykorzystania w weryfikacji teorii kryminologicznych i analizach polityki kryminalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_W10 
K_U09 
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Wymiar 
sprawiedliwości 
karnej 

30        30 3 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane są funkcje, pozycja ustrojowa oraz kompetencje organów ochrony prawnej. Uwaga koncentruje się także na zasadach wymiaru sprawiedliwości, w 
szczególności ustroju i kompetencji sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego czy kontroli konstytucyjności prawa, omawiane jest postępowanie 
karne począwszy od momentu przedstawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W05 
K_W08 
K_U03 
K_U07 
K_K01 
K_K03 
K_K06 

Socjologia prawa  30        30 2 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem prawa w państwie, społeczeństwie, kulturze i moralności, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. 
Przedmiotem zajęć jest zwrócenie uwagi na prawo jako jeden z ważnych elementów odzwierciedlających stan społeczeństwa i jego kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_U04 
K_K02 

MODUŁ 2* 

 

30        30 2 EP, T B  

Psycholo
gia 
zaburzeń 

Resocja
lizacja 
w 
społecz
ności 
lokalnej 

 Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 



18 

Treści programowe   
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z psychopatologią i jej wpływem na zachowania przestępcze oraz genezy powstawania zaburzeń psychicznych i 
zachowania u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii zmian w rozumieniu i interpretowaniu oraz historii klasyfikacji zaburzeń psychicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U07 
K_U08 
K_K02 
K_K09 

Treści programowe   

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania 
działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych. Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań alternatywnych dla 
bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną współczesne trendy i mody resocjalizacji w środowisku lokalnym a także ich efekt w postaci konkretnych 
zapisów legislacyjnych. Rodzaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych problemów związanych z ich 
wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez wyspecjalizowane służby: kuratorów sądowych, społecznych, 
komorników, pracowników socjalnych, samorządów lokalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_U04 
K_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 

 30       30 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
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Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Przedmioty 
fakultatywne B2+  

 30       30 4 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

 Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Studentka prowadzi krytyczną  analizę źródeł w języku obcym i używa języka obcego na poziomie B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, potrafi 
rozmawiać o teoriach kryminologicznych i przestępstwach w  języku obcym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 
K_U11 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  30      30 4 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 



20 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem
: liczba 
godzin 
zajęć  

Razem:
Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychopatologia 
sądowa  

30        30 4 EU  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie psychologicznych, biologicznych (organicznych) i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań przestępczych, a 
także roli ofiary i psychologicznych skutków bycia ofiarą. na problematykę zajęć składają się takie tematy jak: 
- zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych a czyny naruszające normy prawne,  
- patologia i dysfunkcja rodzin macierzystych a adaptacja społeczna. 
- psychologiczne i społeczne determinanty kształtowania się postaw wobec norm prawnych. 
- psychopatologiczne skutki bycia ofiarą przestępstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U08 

Kontrolowanie 
przestępczości  

 30       30 3 PR 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 
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Treści programowe   
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką szeroko pojętej kontroli i zapobiegania przestępczości (programy społecznego zapobiegania 
przestępczości, zapobiegania przez wczesną interwencję, zapobiegania sytuacyjnego, programy zapobiegania przestępczości realizowane w społecznościach 
lokalnych). Magistranci poznają przykłady konkretnych programów kontrolnych oraz prewencyjnych oraz sposoby oceny ich skuteczności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_W09 
K_U03 
K_U10 
K_K02 

Przedmioty 
fakultatywne 

 30       30 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  30      30 4+16 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 930 
  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne: 52% 51% (62 ECTS) 

 Nauki o prawie: 31% 26% (32 ECTS) 

 Nauki o bezpieczeństwie: 17% 13% (16 ECTS) 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 57 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 81 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 52%  

 nauki o bezpieczeństwie 31%  

 nauki prawne 17%  

Razem: - 100% nauki socjologiczne 
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2. Kierunek studiów: kryminologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

nazwa kierunku studiów: kryminologia 
poziom kształcenia: II stopień 
profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 istotę nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz polityki kryminalnej  
oraz kluczowe pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego  oraz prawa innych służb 
mundurowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, nauk pomocniczych do 
prawa karnego  

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu biologiczne i psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, 
jego cechy i mechanizmy jego działania 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W03 zaawansowaną wiedzę o mechanizmach działania sprawców przestępstw, sposobach 
racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości w przebiegu procesu wychowania, 
socjalizacji i resocjalizacji  

P7S_WG 
 

K_W04 w zaawansowanym stopniu czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa i prawach ofiar; ma 
pogłębioną wiedzę o konsekwencjach wiktymizacji oraz o lęku przed przestępczością i 
związanych z tym dylematów 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W05 przestępczość jako zjawisko społeczne, rodzaje przestępstw i czyny karalne nieletnich – zna 
ich przyczyny indywidualne i społeczne 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W06 poszczególne kategorie sprawców: popełniających przestępstwa wobec kobiet, 
cudzoziemców, Polaków przebywających za granicą, więźniów 

P7S_WG 
P7S_WK 
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K_W07 w zaawansowanym stopniu zmieniające się polityki kryminalne oraz społeczne i polityczne 
reakcje na przestępczość oraz związane z tym problemy i dylematy 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 formalną i nieformalną kontrolę przestępczości, prawne granice tej kontroli oraz działanie 
wymiaru sprawiedliwości 

P7S_WG  
P7S_WK 
 

K_W09 strategie zapobiegania i kontrolowania przestępczości, w tym krajowe i unijne, rządowe i 
pozarządowe działania i programy  

P7S_WG 
 

K_W10 zaawansowaną metodologię badań - metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz 
jego społeczno-demograficznych uwarunkowań  

P7S_WG 
 

K_W11 aksjologię praw i wolności człowieka, zadań państwa wobec jednostki, kolizje różnych praw i 
dóbr i związane z tym dylematy  

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego  P7S_WK 

K_W13 Ma wiedzę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyjaśniać zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii kryminologicznych, potrafi 
wyjaśniać poszczególne rodzaje przestępczości 

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U02 zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych 
dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów 
przestępczości 

P7S_UW 
 

K_U03 analizować i oceniać zdarzenia w kontekście pogwałcenia praw podstawowych i planować 
działania naprawcze  

P7S_UW 
P7S_UO 
 

K_U04 zaprojektować, zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne oraz zidentyfikować i 
zdiagnozować problem społeczny oraz dyskutować o nim 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UU 

K_U05 zidentyfikować problem etyczny związany z pełnieniem służby publicznej (zwłaszcza 
mundurowej), wyważać wartości i interesy chronione prawem zgodnie ze standardem 
państwa prawnego i debatować o tym 

P7S_UW 
P7S_UK 
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K_U06 analizować i ocenić wartość realizowanych programów zapobiegawczych i resocjalizacyjnych i 
wypowiadać się o nich  

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U07 porównywać i rozróżniać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, także środki 
naprawcze (sprawiedliwość naprawcza) 

P7S_UW 
 

K_U08 pracować z indywidualnym przypadkiem „klientem” zajęć klinicznych: umie zbierać 
informacje, weryfikować je, prowadzić ukierunkowaną rozmowę 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 
P7S_UU 

K_U09 analizować statystyki przestępczości i teksty źródłowe oraz komentować zjawiska społeczne w 
oparciu o adekwatnie dobraną teorię (przygotować opracowanie na temat związany z 
kryminologią, wiktymologią, polityką kryminalną) 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U10 merytorycznie ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości 
oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja i przedstawić swój punkt widzenia  

P7S_UW 
P7S_UK 
 

K_U11 zna fachowy język angielski (na poziomie B2+) używany przez kryminologów oraz umie 
zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

Kompetencje 

K_K01 stałego uczenia się, poszukiwania teoretycznych wyjaśnień zjawisk P7S_KK 
P7S_KR 

K_K02 stosowania interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania 
oraz zespołowego wytyczania priorytetów i celów działania w danym sektorze polityki 
kryminalnej 

P7S_KK 
 

K_K03 rozpoznawania zagrożeń dla państwa prawa i praw podstawowych jakie powstają w trakcie 
czynności organów zapobiegających i zwalczających przestępczość i wypowiadania się o nich 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 
 

K_K04 rozumienia znaczenia środków alternatywnych wobec pozbawienia wolności oraz docenia 
rolę społeczności lokalnej w oddziaływaniu na sprawcę przestępstwa 

P7S_KK 
 

K_K05 uwzględnienia różnorodności społecznej i kulturowej, zwłaszcza jednostek należących do grup 
wykluczonych i dyskryminowanych oraz ma gotowość do ich wspierania 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 



5 

K_K06 identyfikowania i rozstrzygania dylematów istotnych z punktu widzenia aksjologii przyjętej w 
prawie karnym 

P7S_KK 
P7S_KR 

K_K07 identyfikowania i przewidywania etycznych aspektów pracy kryminologa – w praktyce 
zawodowej i badawczej oraz postępowania zgodnie z wymogami etyki zawodowej w służbach 
mundurowych 

P7S_KK 
P7S_KO 
P7S_KR 

K_K08 profesjonalnego i etycznego odnoszenia się do osób zatrzymanych, pozbawionych wolności, 
doświadczających przemocy lub mających problemy z narkotykami lub alkoholem, osób 
wykluczonych 

P7S_KR 
 

K_K09 pracy z ofiarami przestępstw i kierowania ich do instytucji i organizacji świadczących 
odpowiednią pomoc; potrafi zespołowo przygotowywać projekt pomocowy 

P7S_KK 
P7S_KO 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem:
Punkty 

ECTS 

Metoda 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

 
 
 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminologia 
stosowana. 
Zagadnienia 
teoretyczne i 
praktyczne 

18        18 4  test B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu kryminologii. Studenci zapoznają się z rodzajami i postaciami przestępczości (tradycyjną, 
ponadgraniczną, związaną z handlem ludźmi) oraz z kryminogennymi zjawiskami (prostytucja, chuligaństwo stadionowe). Na zajęciach studenci będą poznawać 
metody definiowania kariery kryminalnej, społecznego dziedziczenia przestępczości pospolitej, relacji między przestępczością a bezdomnością i ubóstwem. Treści 
kształcenia dotyczą też nowoczesnych środków i metod zapobiegania przestępczości (monitoring kamer, dozór elektroniczny) oraz reakcji społecznej i jej roli w 
zapobieganiu przestępczości bądź naznaczania sprawcy (media a przestępczość). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_K02  
K_U09 
K_U10 
K_K02 

Badania ilościowe i 
jakościowe w 
naukach 
społecznych 

 18       18 4 EU, proj. 
badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
 

Treści programowe   Kurs daje możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności analitycznych oraz krytycznych w zakresie metodologii badawczej stosowanej w ramach socjologii i powiązanych 
nauk społecznych (antropologia, teoria organizacji). Kurs wprowadza język badań, zasady etyczne i wyzwania oraz elementy procesu badawczego w podejściach 
ilościowych, jakościowych i mieszanych. Studenci wykorzystają zdobyte kompetencje analityczne, aby krytycznie dokonywać kwerendy literatury odnoszącej się do 
ich obszaru badań i zainteresowań. Studenci nabywają umiejętności określania, w jaki sposób wyniki badań są przydatne w potwierdzeniu ich założeń badawczych 
oraz we wprowadzaniu nowych wątków empirycznych i teoretycznych.    
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_U04 

Przeciwdziałanie 
przestępczości 
narkotykowej 

10        10 2 Proj. B Nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe   

Przedmiot rozwija wiedzę o współczesnych, wdrażanych w Polsce, w Europie i na świecie, strategiach przeciwdziałania przestępczości narkotykowej, w tym szczególnie 
krajowej  i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podnosi kompetencje studentów w zakresie rozpoznawania, złożonych i trudnych do skutecznego im 
przeciwdziałania, zagrożeń  związanych z zaangażowaniem zorganizowanych grup przestępczych w budowanie nielegalnej sceny narkotykowej, w tym tworzenia jej 
w przestrzeni cyfrowej. Zaznajamia studentów z założeniami strategii redukcji podaży, obowiązującymi regulacjami prawnymi,    a także z celami i kierunkami działań 
odpowiednich resortów i służb zmierzających do ograniczania produkcji, obrotu i dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W07 
K_W09 
K_U06 
K_U10 
K_K02 

Państwo wobec 
współczesnych 
ryzyk i zagrożeń 

10        10 2 esej 
 

B Nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe   

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy o aktualnych i potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku państwa, jego instytucji, w tym prawa, i 
tego, co ono chroni - społeczeństwa jako takiego, dóbr chronionych prawem, interesu jednostki i interesu publicznego. Przedmiot pozwoli zrozumieć czym są 
zagrożenia, z którymi konfrontują się państwo i społeczeństwo, wyróżniać rodzaje i typologie systematyzujące ich charakter i różnorodność (zagrożenia kryminalne, 
ekonomiczne, społeczne, biologiczne, cywilizacyjne, uzależnienia substytucjonane i behawioralne, terroryzm, cyberterroryzm, przemiany obyczajowości, dostępność 
zakazanych dóbr, luki w prawie karnym, niekontrowane i masowe oddziaływanie mediów/Internetu, itd.). Rozwija wiedzę o uwarunkowaniach takich zjawisk, a także 
przyczynach zaangażowania ludzi w zachowania ryzykowne. Doskonali umiejętności w zakresie analizowania współczesnych sposobów reagowania, w tym 
zapobiegania, minimalizowania szkód i innych form przeciwdziałania.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W09 
K_K03 
 

Prawo karne w 
orzecznictwie 

18        18 4 EU, EP  Nauki prawne 
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Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych zagadnień prawno-karnych występujących w orzecznictwie na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych, 
Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_U07 
K_U09 
K_K01 
K_K05 

Kryminalistyka 18        18 4 PR  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o taktyce kryminalistycznej: poszukiwania źródeł informacji, metod uzyskiwania środków dowodowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem przesłuchania i oględzin miejsca) oraz wiedzy na temat funkcji rozpoznawania i wykrywania przestępstw, jak również profilowania sprawców przez 
organy ścigania. Studenci uczą się definiować funkcję poznawczą, wykrywczą, dowodową. Uczą się dokonywać analizy kryminalnej, a następnie planowania 
czynności śledczych oraz podejmują próbę profilowania, identyfikacji i wykrywania sprawcy przestępstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W07 
K_U06 
K_U07 
K_K02 

MODUŁ 1* 18        18 3 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Historia 
przestę
pczości  
i 
kontroli 
przestę
pczości  

Teoria 
kary 

  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu historii prawa karnego, historii społecznej, kryminologii i antropologii w zakresie przestępczości i 
zwalczania przestępczości. Oprócz zalecanych lektur słuchacz czynnie uczestniczy w zajęciach. Analizując przełomowe zdarzenia historyczne (głośne procesy i 
wydarzania z nimi powiązane) poznaje prawo karania w danym okresie, nastroje społeczne, konsekwencje bliższe i dalsze.  
Weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu pisemnego (testowo-opisowego).  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_K02 
K_K09 

Treści programowe   

Przedmiot przedstawia zagadnienie teorii kary jako instytucji prawnospołecznej z perspektywy penologiczno-kryminologicznej. Uwzględnienia analizy oparte na 
współczesnych koncepcjach  i klasyfikacjach teorii kary jako podstawy racjonalnej polityki karnej w fazie  projektowania i stosowania przepisów prawa karnego na 
poziomie prawa karnego materialnego, wykonawczego i procesowego. Wykład obejmuje też  analizę posługiwania się w polityce karnej innymi niż sankcja karna 
środkami reakcji prawnokarnej, w tym z zakresu sprawiedliwości naprawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_K02 
K_K09 

Przedmioty 
fakultatywne  

 15       15 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział w 
panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Przedmioty 
fakultatywne B2+  

          Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział w 
panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Studentka prowadzi krytyczną  analizę źródeł w języku obcym i używa języka obcego na poziomie B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, potrafi 
rozmawiać o teoriach kryminologicznych i przestępstwach w  języku obcym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 
K_U11 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  18      18 4 PR, 
proj.badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 143 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 541 
 
Rok studiów: pierwszy 
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Semestr: drugi  
Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem 

-liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

Wskazanie zajęć 
praktycznych dla 
profilu praktycznego 
literka „P”/   
wskazanie zajęć w 
których studenci 
uczestniczą w 
badaniach - dla profilu 
ogólnoakademickiego 
literka „B” 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
 
 
 
 
 
 
Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kryminologia 
stosowana. 
Zagadnienia 
teoretyczne i 
praktyczne. 

18        18 4 T B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu kryminologii. Studenci zapoznają się z rodzajami i postaciami przestępczości (tradycyjną, 
ponadgraniczną, związaną z handlem ludźmi) oraz z kryminogennymi zjawiskami (prostytucja, chuligaństwo stadionowe). Na zajęciach studenci będą poznawać 
metody definiowania kariery kryminalnej, społecznego dziedziczenia przestępczości pospolitej, relacji między przestępczością a bezdomnością i ubóstwem. Treści 
kształcenia dotyczą też nowoczesnych środków i metod zapobiegania przestępczości (monitoring kamer, dozór elektroniczny) oraz reakcji społecznej i jej roli w 
zapobieganiu przestępczości bądź naznaczania sprawcy (media a przestępczość). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_K02  
K_U09 
K_U10 
K_K02 

Etycznoprawne 
aspekty służby 
publicznej 

 10       10 2 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicją i znaczeniem etyki w działaniu służb publicznych, w szczególności bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz wymiaru sprawiedliwości. Studenci dyskutują o tym, jak etyka kształtuje prawo, na temat kolizji interesów oraz nadużyciach uprawnień przed funkcjonariuszy 
publicznych. Dyskutowane treści pokazują, że etyka jako taka i etyka zawodowa pozwalają dokonywać trafnych oraz praworządnych w swych skutkach wyborów w 
przypadku kolizji wartości i dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby publicznej. Dopuszczalność tortur? Prowokacja policyjna? Interwencja 
humanitarna? Penalizacja eutanazji? Zbrodnia jako naruszenie wartości i zasad współżycia społecznego? To niektóre tematy dyskusji przedmiotu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K03 
K_K06 
K_K08 

Prawa człowieka w 
służbach 
publicznych  

 10       10 2 EU 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Kurs przeznaczony dla studentów, którzy zaliczyli podstawowy kurs wiedzy z zakresu praw człowieka. Obejmuje informacje na temat standardów przestrzegania 
praw człowieka obowiązujących w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ściągania i wymiaru 
sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów. Studenci zaznajamiani są ze standardami wynikającymi z zaleceń 
organów międzynarodowych (np. Komitetu przeciwko Torturom) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08 
K_W11 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U09 
K_K03 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

Zagadnienia 
procesu karnego  

 18       18 3 EP  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Omawiane jest postępowanie karne począwszy od momentu przedstawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym. Odrębnie i szeroko dyskutowane jest 
postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowych. Przedmiot omawia także prawa i obowiązki 
poszczególnych aktorów procesu karnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_W08 
K_U07 
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Metody badań w 
kryminologii 

 18       18 3 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
 

Treści programowe   

Studenci zapoznają się z metodami badań w kryminologii, od planowania badania, realizację po interpretację wyników i ich prezentację. Na zajęciach poruszane są 
zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych, klasyfikacja i charakterystyka empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i 
penitencjarnej z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10 
K_W13 
K_U02 

Terroryzm i 
bezpieczeństwo w 
politykach UE 

 18       18 3 EP, T B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiot ten koncentruje się na przedstawieniu bieżących założeń wybranych  polityk unijnych w zakresie zwalczania zjawisk zagrażających porządkowi i 
bezpieczeństwu publicznemu w UE. W toku kursu omawiane są możliwe ograniczenia swobodnego przepływu osób w UE  w razie wystąpienia poważnego 
zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa, wybrane rozwiązania dotyczące polityki azylowej i migracyjnej wobec obywateli państw trzecich  (zwłaszcza w 
kontekście wzmożenia w ostatnich latach ruchów migracyjnych), jak również analizowane jest zjawisko terroryzmu, wraz z jego uwarunkowaniami historycznymi, 
czy organizacyjnymi oraz oceną aktualnego poziomu zagrożenia terroryzmem w UE w oparciu o przygotowywane corocznie przez  raporty TE-SAT. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W07 
K_W09 
K_U07 
K_U09 
K_K01 
K_K05 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie * 

 30       30 6    

Treści programowe   Student/ka uczy się  interdyscyplinarnego, humanistycznego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania. 
*_zajęcia do wyboru, w tym 5 ECTS z dziedziny nauk humanistycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Przedmioty 
fakultatywne  

 15       15 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Przedmioty 
fakultatywne B2+  

          Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Studentka prowadzi krytyczną  analizę źródeł w języku obcym i używa języka obcego na poziomie B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, potrafi 
rozmawiać o teoriach kryminologicznych i przestępstwach w  języku obcym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 
K_U11 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  18      18 4 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 155 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 541 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem 
-liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Wskazanie zajęć 
praktycznych dla 
profilu praktycznego 
literka „P”/   
wskazanie zajęć w 
których studenci 
uczestniczą w 
badaniach - dla profilu 
ogólnoakademickiego 
literka „B” 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Egzekucja kar 
kryminalnych  

 18       18 3 EU 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Omawiane są zasady wymierzania kar oraz filozofia karania. Uwaga poświęcona jest wykonywaniu kar nie izolacyjnych oraz izolacyjnych. Omawiane jest także 
wykonywanie środków karnych i innych środków penalnych przewidzianych w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W07 
K_U07 
K_K04 

Wiktymologia 18        18 3 EU 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. Zaprezentowane będą teoretyczne koncepcje 
wiktymologiczne, rozmiary wiktymizacji kryminalnej, sytuacja (fizyczna, psychiczna, prawna i społeczna) ofiary przestępstwa, rola pokrzywdzonego w 
wiadomościach medialnych i tematy dotyczące szczególnych kategorii ofiar przestępstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
K_K09 

Zarządzanie ryzykiem 
w instytucjach 
publicznych  

18        18 3 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Zaczynam od przedstawienia treści compliance w życiu gospodarczym oraz publicznym. Następnie analizuję ustawę o zarządzaniu kryzysowym, a dalej ustawę o 
postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie dla zżycia lub zdrowia i wolności seksualnej innych osób . Przedstawiam wyroki TK, np. w sprawie 44/07 
(przypadek renegade). Zajęcia mają charakter konwersatorium. Proponuję temat do opracowania, np. reportaż z Komisariatu Policji Dworca Centralnego w 
Warszawie. Dyskutujemy definicje strachu w różnych podręcznikach psychologii społecznej / wielkich encyklopediach i zmiany jakie tu zaszły w ostatnim 
półwieczu. Na koniec, każdy student otrzymuje do napisania esej nt. prezentowanych na www instytucji i w praktyce polityki compliance w dwóch różnych 
instytucjach / firmach, np. w dwóch różnych więzieniach albo bankach, albo komendach wojewódzkich straży pożarnych albo wielkich lotniskach. Esej objętości od 
10000 znaków i z podaniem adresów stron internetowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
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K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 
K_K08 

Kryminologia 
ilościowa  

 18       18 3 T, 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Przedmiot obejmuje omówienie teoretyczne i praktyczne wykorzystanie ilościowych metod w badaniach kryminologicznych i diagnozowaniu przestępczości. 
Studenci zapoznają się z badaniami stosowanych w kryminologii wykorzystującymi różnorodne techniki analizy. Uczą się interpretacji danych statystycznych i 
możliwości ich wykorzystania w weryfikacji teorii kryminologicznych i analizach polityki kryminalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_W10 
K_U09 
 

Wymiar 
sprawiedliwości 
karnej 

18        18 3 EU B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Omawiane są funkcje, pozycja ustrojowa oraz kompetencje organów ochrony prawnej. Uwaga koncentruje się także na zasadach wymiaru sprawiedliwości, w 
szczególności ustroju i kompetencji sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego czy kontroli konstytucyjności prawa, omawiane jest 
postępowanie karne począwszy od momentu przedstawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W05 
K_W08 
K_U03 
K_U07 
K_K01 
K_K03 
K_K06 
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Socjologia prawa  18        18 2 EU  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem prawa w państwie, społeczeństwie, kulturze i moralności, zarówno w aspekcie historycznym jak i 
współczesnym. Przedmiotem zajęć jest zwrócenie uwagi na prawo jako jeden z ważnych elementów odzwierciedlających stan społeczeństwa i jego kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_U04 
K_K02 

MODUŁ 2* 
 

18        18 2 EP, T B  

Psycholo
gia 
zaburzeń 

Resocjaliz
acja w 
społeczn
ości 
lokalnej 

 Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z psychopatologią i jej wpływem na zachowania przestępcze oraz genezy powstawania zaburzeń psychicznych i 
zachowania u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii zmian w rozumieniu i interpretowaniu oraz historii klasyfikacji zaburzeń psychicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U07 
K_U08 
K_K02 
K_K09 

Treści programowe   

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę 
podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych. Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań 
alternatywnych dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną współczesne trendy i mody resocjalizacji w środowisku lokalnym a także ich 
efekt w postaci konkretnych zapisów legislacyjnych. Rodzaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych 
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problemów związanych z ich wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez wyspecjalizowane służby: 
kuratorów sądowych, społecznych, komorników, pracowników socjalnych, samorządów lokalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_U04 
K_K02 

Przedmioty 
fakultatywne  

 15       15 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Przedmioty 
fakultatywne B2+  

 15       15 4 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr

B Nauki socjologiczne 
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oblemu, praca 
roczna, udział 
w panelach 
dyskusyjnych 

Treści programowe  Studentka prowadzi krytyczną  analizę źródeł w języku obcym i używa języka obcego na poziomie B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, 
potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i przestępstwach w  języku obcym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01 
K_U11 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  18      18 4 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 174 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 541 
 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin Razem 
-liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metoda 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Wskazanie zajęć 
praktycznych dla 
profilu praktycznego 
literka „P”/   
wskazanie zajęć w 
których studenci 
uczestniczą w 
badaniach - dla profilu 
ogólnoakademickiego 
literka „B” 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 



21 

Psychopatologia 
sądowa  

18        18 4 EU  Nauki socjologiczne 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie psychologicznych, biologicznych (organicznych) i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań przestępczych, a 
także roli ofiary i psychologicznych skutków bycia ofiarą. na problematykę zajęć składają się takie tematy jak: 
- zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych a czyny naruszające normy prawne,  
- patologia i dysfunkcja rodzin macierzystych a adaptacja społeczna. 
- psychologiczne i społeczne determinanty kształtowania się postaw wobec norm prawnych. 
- psychopatologiczne skutki bycia ofiarą przestępstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_U08 

Kontrolowanie 
przestępczości  

 18       18 3 PR 
Proj. badawczy 

B Nauki socjologiczne 
Nauki o bezpieczeństwie 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką szeroko pojętej kontroli i zapobiegania przestępczości (programy społecznego zapobiegania 
przestępczości, zapobiegania przez wczesną interwencję, zapobiegania sytuacyjnego, programy zapobiegania przestępczości realizowane w społecznościach 
lokalnych). Magistranci poznają przykłady konkretnych programów kontrolnych oraz prewencyjnych oraz sposoby oceny ich skuteczności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W08 
K_W09 
K_U03 
K_U10 
K_K02 

Przedmioty 
fakultatywne  

 15       15 3 Prezentacja 
przygotowana 
w zespole, 
będąca analizą 
studium 
przypadku lub 
wybranego 
zagadnienia/pr
oblemu, praca 
roczna, udział 

B Nauki socjologiczne 
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w panelach 
dyskusyjnych 

Treści programowe   Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z przedmiotów kryminologicznych, a także socjologicznych, prawnych, psychologicznych i 
penitencjarnych dotyczących indywidualnych zainteresowań studentów. Student/ka uczy się krytycznego podejścia do danych i teorii. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_W05 
 

Seminarium mgr 
wraz z pracą 
magisterską  

  18      18 4+16 PR 
Proj. badawczy 
esej 

B Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach kryminologicznych i 
przestępstwach umie zweryfikować hipotezy badawcze, dotyczące m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01 
K_K02 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 69 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 541 
  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne: 52% 51% (62 ECTS) 

 Nauki o prawie: 31% 26% (32 ECTS) 

 Nauki o bezpieczeństwie: 17% 13% (16 ECTS) 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów zaoczne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 57 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

110 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 82 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 83% Nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne historia 13%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01  w pogłębionym stopniu ujęcia teoretyczne i metodologiczne nauk 
humanistycznych, przede wszystkim kulturoznawstwa (ze szczególnym 
uwzględnieniem jego interdyscyplinarności); rozumie ich wzajemne związki i 
inspiracje, posiada zaawansowaną wiedzę na temat szkół i kierunków 
badawczych, z odniesieniem do dziedzictwa kulturowego oraz historycznych i 
współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych Europy Środkowo-
Wschodniej 

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W02  w pogłębionym stopniu terminologię nauk o kulturze z uwzględnieniem 
perspektywy badawczej Europy Środkowo-Wschodniej (kierunki, teksty, 
badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki rozwoju tych nauk w krajach 
regionu; zna w zaawansowanym zakresie terminologię dyscyplin pokrewnych, 
niezbędną w poznawaniu i rozumieniu zjawisk kultury krajów regionu  

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W03  w pogłębionym stopniu specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu 
antropologicznym (tradycyjna, szlachecka, mieszczańska, masowa), procesy 
ich transformacji i wzajemne powiązania oraz emanacje w sferze symbolicznej 
i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury i języka oraz 
historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W04  w pogłębionym stopniu historię i współczesność regionu (dwóch wybranych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej) oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje 

P7S_WG Zakres i głębia  
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historyczne związane z wyodrębnianiem Europy Środkowo-Wschodniej jako 
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w 
kontekście przemian społecznych i politycznych   

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W05  w pogłębionym stopniu kontekst europejski i globalny procesów kulturowych – 
potrafi zastosować tę wiedzę w odniesieniu do kultury, sztuki, literatury, zjawisk 
lingwistycznych, a także politycznych, społecznych i gospodarczych krajów 
regionu na każdym etapie ich rozwoju  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W06  w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji 
narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W07  w pogłębionym stopniu szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma 
pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym struktury 
społeczne i wytwory kulturowe, ma świadomość zasad ich funkcjonowania i 
wynikających stąd różnic w postrzeganiu życia społecznego przez 
przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych oraz 
różnie rozumianych mniejszości 

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W08  w pogłębionym zakresie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K2_W09  w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu kulturowego krajów regionu 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki / 
podstawowe zasady tworzenia różnych form 
przedsiębiorczości 

K2_W010  w pogłębionym stopniu zasady działalności instytucji kultury i dziedzictwa 
narodowego; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym i jego 
uwikłaniach w dyskursy polityczne i społeczne przynajmniej dwóch wybranych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki/  
podstawowe zasady tworzenia różnych form 
przedsiębiorczości  
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01  wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu 
informacje z różnych źródeł, w tym obcojęzycznych w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U02  formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia 
badawcze oraz prowadzić samodzielnie i pod kierunkiem opiekuna naukowego 
badania z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, dotyczących 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U03  rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie i korzystając ze wsparcia 
opiekuna naukowego zdobywać wiedzę, umiejętnie formułować myśli, 
prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego 
typu) w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U04  posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych i nietypowych sytuacjach 
profesjonalnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U05  przeprowadzić krytyczną pogłębioną analizę wytworów kultury właściwych dla 
danej epoki w rozwoju dwóch wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej; 
rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, przeprowadzić ich krytyczną pogłębioną analizę, odróżniać różne 
perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia różnic 
tożsamości kulturowych i kontekstu 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U06  odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w 
typowych i nietypowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu, a także specyfiki regionu jako 
całości w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do 
stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U07  porozumiewać się za pomocą różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w 
tym technik translatorskich, w języku polskim i obcym ze specjalistami na 
tematy kulturoznawcze, literaturoznawcze, językoznawcze, historyczne 
dotyczące krajów regionu 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym  
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K2_U08  przygotować wypowiedź pisemną i ustną, w języku polskim i obcym, na 
wybrane tematy z zakresu teorii kultury oraz problematyki krajów regionu 
(kultura, polityczne, społeczne i gospodarcze źródła, konsekwencje i konteksty 
zjawisk kulturowych, literatura i język jako media i świadectwa kultury, media 
audiowizualne i elektroniczne, relacje i więzi społeczne i religijne etc.). 
prezentować wyniki swojej pracy na forum grupy  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania  

K2_U09  posługiwać się minimum dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym 
na poziomie min. B2+ 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym  

K2_U10  
 

planować i organizować pracę indywidualną oraz planować, organizować i 
kierować pracą zespołu; 
samodzielnie planować i realizować proces samodzielnego zdobywania 
wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i 
praca zespołowa  
P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
P7S_KK 

K1_U11   stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej 
pracy 

P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania 
zdobytej wiedzy 

P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i 
praca zespołowa  

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P7S_KK 
K2_K02  efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym również w 

społeczeństwie odmiennym kulturowo od własnego, kierowania pracą grupy, 
radzenia sobie w sytuacjach typowych i wyjątkowych, do weryfikacji swoich 
poglądów na drodze rzeczowej dyskusji oraz oceny posiadanej wiedzy 

P7S_KK  

K2_K03  określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i innych 
zadania w zakresie zobowiązań społecznych  

P7S_KO  
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K2_K04  prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 

P7S_KR  

K2_K05  aktywnego uczestniczenia, w życiu kulturalnym, organizowania go i korzystania 
z jego różnorodnych form 

P7S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej II stopnia 
4.  Semestr dla kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej II stopnia 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia 
kultury EŚW 

 +       30 4 PR, pisemna praca 
roczna, poświęcona 
wybranemu zjawisku 
kultury istniejącemu 
współcześnie w 
krajach regionu 

B Nauki o kulturze i 
religii 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Antropologia 
kultury EŚW 

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury (m.in. przestrzeń, 
czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane modele kultury), przedstawienie kategorii 
badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm 
kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć 
metodologicznych towarzyszy przedstawienie koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych 
współcześnie. Zajęcia są też próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania 
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 +       60 4 Proj, PP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
literatura, sztuka, 
folklor 

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, 
architektura, muzyka, kino) i mediów poszczególnych krajów regionu. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury tych krajów w 
Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury na podstawie wiedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, 
gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W07 // K2_U01; K2_U02; K2_U05 // K2_K01; K2_K05 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
fakultatywny x2 

 +       60 4 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

B Nauki o kulturze i 
religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji jej 
z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek zaliczenia 
czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę następowania 
semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie 
specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej 
pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Współczesne 
kierunki i metody 
badań 
kulturoznawczych 

 +       30 2 PP, test wyboru B Nauki o kulturze i 
religii 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Współczesne 
kierunki i metody 
badań 
kulturoznawczych 

Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zajęć z Antropologii kultury. Ich celem jest pogłębiona i kontekstowa prezentacja 
współczesnych koncepcji i propozycji teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad kulturą, takich jak podejścia poststrukturalne, 
zwłaszcza teoria praktyki i teoria wiedzy i władzy, szkoła Annales, szkoła komunikacji z Toronto, postkolonializm, feminizm i gender 
studies, interpretacjonizm i opis gęsty oraz nurty postmodernistyczne, a także przedstawienie nowych obszarów zainteresowań 
antropologii kultury, jak codzienność, rzeczy, mniejszości, literatura, audiowizualność i nowe media, pogranicza i regiony czy pamięć. 
Zadaniem zajęć jest nie tylko rozszerzenie wiedzy teoretycznej, lecz także przygotowanie do własnych badań nad kulturami Europy 
Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem poznanych kategorii opisu i metod analizy. Na zajęciach omawiane będą teksty analityczne i 
teoretyczne przedstawicieli poszczególnych kierunków oraz studia badaczy z Europy Środowo-Wschodniej, reprezentujące 
zastosowania prezentowanych ujęć metodologicznych.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; K2_U10, K2_U11 
K2_K01 

Media w Europie 
Środkowo-
Wschodniej 

 +       30 2 PP, ZU B 0321; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Media 
w Europie 
Środkowo-
Wschodniej 

Celem zajęć jest prezentacja i analiza roli, funkcji i zasięgu mediów w procesach kulturowych, zachodzących w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej na przełomie XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian ustrojowych po roku 1989. 
Media rozumiane są tu jako tzw. media masowe (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne i sieci społecznościowe), czyli instytucje 
produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych 
zbiorowości odbiorców, które wywierają wpływ na życie społeczne, polityczne oraz kulturowe. Na zajęciach media analizowane są w 
kontekście ich najnowszych dziejów w regionie oraz oddziaływania przede wszystkim na życie intelektualne oraz kulturowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W ramach zajęć omawiane są cechy systemu medialnego w poszczególnych krajach regionu, zagadnienia relacji 
„media-państwo” media publiczne, media komercyjne, media rządowe), specyfika prawa prasowego w wybranych krajach regionu, a 
także oddziaływanie komercjalizacji i tabloidyzacji mediów na kulturę, kwestie etyki dziennikarskiej oraz problem cenzury i autocenzury w 
środkach masowego przekazu regionu. Omawiane są również nowe media w Europie Środkowo-Wschodniej jako alternatywa dla 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

mediów „tradycyjnych” oraz ich kulturotwórcza rola w krajach regionu. Kształtowana jest także umiejętność krytycznej analizy oraz 
umiejętności zastosowania technik komunikacyjnych i technologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów  

K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U06; K2_U10, K2_U11, K2_K01; K2_K02; K2_K04 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

+ + +   + +  30 2 Według wymagań 
prowadzącego 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym 
kierunkiem 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_U10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia 
kultury EŚW 

 +       30 4 PR, PP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Antropologia 
kultury EŚW 

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur 
Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury (m.in. przestrzeń, 
czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane modele kultury), przedstawienie kategorii 
badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm 
kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

metodologicznych towarzyszy przedstawienie koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych 
współcześnie. Zajęcia są też próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania 
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 +       60 6 Proj, PP  B nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
literatura, sztuka, 
folklor 

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, 
architektura, muzyka, kino) i mediów Białorusi i Rosji. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury tych krajów w Polsce oraz 
diagnoza stanu wybranych elementów kultury Rosji i Białorusi na podstawie wiedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, 
gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02; K2_W03; K2_W07 // K2_U01; K2_U02; K2_U05 // K2_K01; K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny  

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 

B Nauki o kulturze i 
religii / 
językoznawstwo / 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

literaturoznawstw
o / historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji jej 
z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek zaliczenia 
czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę następowania 
semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie 
specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej 
pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Warsztaty 
kompetencji 
miękkich 

     +   30 2 Według wymogów 
prowadzącego 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Warsztaty 

Szkolenia miękkie mają na celu zwiększenie efektywności pracy w trakcie i po ukończeniu studiów. W zależności od wyboru konkretnych 
zajęć, uczestnicy będą umieli lepiej zmotywować pracowników do współpracy, lepiej zarządzać czasem i pracą, sobą i zespołem, 
udzielać informacji zwrotnej, co przyczyni się do znacznej poprawy jakości komunikacji w zespole 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

kompetencji 
miękkich 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

+ + +   + +  30 4 Według wymogów 
prowadzącego 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym 
kierunkiem 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_U10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Antropologia słowa 

 +       30 2 PP, B Nauki o kulturze 
i religii 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu   
Antropologia słowa 

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z językiem rozumianym jako kulturowy atrybut człowieka i jako medium 
kultury, ujętych tu przede wszystkim z perspektywy antropologicznej. Program zajęć dzieli się na dwa bloki. Przedmiotem pierwszego 
bloku jest prezentacja reprezentujących różne dziedziny wiedzy koncepcji teoretycznych dotyczących języka jako fenomenu 
kulturowego oraz językowego charakteru ludzkiej aktywności. Drugi blok prezentuje historycznie wykształcone formy użycia języka: 
oralność, pismo, druk i media elektroniczne – poprzez analizę wybranych kierunków refleksji, praktyk związanych z tymi formami i ich 
implikacji kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dostrzeganych w dziejach kultur Europy Środkowo-
Wschodniej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; K2_U10, K2_U11 

K2_K01 

Antropologia 
obrazu  

+       30 2  PP B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Antropologia 
obrazu  

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z obrazem rozumianym jako zjawisko kulturowe oraz tworzeniem i 
widzeniem obrazów jako formą uczestnictwa w  kulturze, ujętych tu przede wszystkim z perspektywy antropologicznej. Na zajęciach 
prezentowane są zarówno kategorie i ujęcia teoretyczne przybliżające kulturowe rozumienie fenomenu obrazu, wizualizacji i widzenia, 
jak i wymiary funkcjonowania obrazów w kulturze, zwłaszcza w takich obszarach refleksji kulturoznawczej jak pamięć, śmierć, 
cielesność, rzeczywistość, prawda, władza i komunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych kontekstów obrazu w  kulturach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowym materiałem omawianym na zajęciach są obrazy fotograficzne i filmowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02;  
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
 

Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

        60 4 ZU, Proj, PP, EU B Historia 
Nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 
do kultury regionu: 
konflikty – relacje 

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi z rozwojem stosunków 
interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, pojmowanej jako przestrzeń wielokulturowa, 
kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale poprzez napięcia, konflikty, 
wpływy, transmisję wzorów i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. Zjawiska te będą tu analizowane przez pryzmat 
formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu religijnego, językowego, społecznego, politycznego, 
ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które 
mają charakter konfliktogenny w stosunkach międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W06 

K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U10, K2_U11 

K2_K01, K2_K02, K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny 

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 

B Nauki o kulturze 
i religii / historia / 
językoznawstwo 
/ 
literaturoznawst
wo 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i prezentacji jej 
z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków / nauki 
o kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek 
zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę 
następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie 
specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej 
pracy zawodowej absolwentów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Organizacja i 
zarządzanie 
kulturą w Europie 
Środkowo- 
Wschodniej 

 +       30 2 PP, ZU B Nauki o kulturze 
i religii 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Organizacja i 
zarządzanie 
kulturą w Europie 
Środkowo- 
Wschodniej 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat sposobów i typów zarządzania kulturą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Omawiane są kwestie organizacji kultury przez instytucje rządowe i pozarządowe. Szczególny nacisk położono na zagadnienia 
organizacji pozarządowych jako trzeciego sektora przestrzeni publicznej  oraz ważnego narzędzia organizacji procesu kulturowego w 
społeczeństwie obywatelskim. Analizie poddano oddziaływanie III sektora na kulturę w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 
ramach przedmiotu omawia się segmenty III sektora, typy organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną i 
edukacyjną. Prezentowane są prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w Polsce oraz sposoby zarządzania organizacją 
pozarządową. Analizuje się sytuację III sektora w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Omawia się polskie NGO działające w 
obszarze kultury, które współpracują z III sektorem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stosowane są współczesne technologie 
informacyjne i komunikacyjne 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05; K2_W07; K2_W010; K2_U01; K2_U02; K2_U06; K2_K01; K2_K02; K2_K05 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie pracy 
magisterskiej (student 
wybiera 2 seminaria 
dyplomowe z różnych 
dyscyplin) 

  +      60 7 ZU, Proj B Nauki o kulturze 
i religii / 
językoznawstwo 
/ 
literaturoznawst
wo /historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie 
pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność 
samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W08,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U010, K2_U011,  
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04,  

 

             

 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

 +       60 4 ZU, Proj, PP, EU B Historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Klucz 

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi z rozwojem stosunków 
interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, pojmowanej jako przestrzeń 
wielokulturowa, kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale 
poprzez napięcia, konflikty, wpływy, transmisję wzorów i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. Zjawiska te 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

do kultury regionu: 
konflikty – relacje 

będą analizowane przez pryzmat formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu 
religijnego, językowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. Szczególny 
nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach międzynarodowych i są 
przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W06 
K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U10, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K05 

Przedmiot 
fakultatywny 

 +       30 2 Według 
wymogów 
prowadzącego 
lub: 
Inne 
(prezentacja), 
PP, EP.  

B Nauki o kulturze i 
religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Przedmiot 
fakultatywny 

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury ujmowanej w 
różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną problematyką z 
zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na kulturę narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian 
społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania i zaprezentowania z 
wykorzystaniem technologii komunikacyjnych i informacyjnych zdobytej wiedzy w wypowiedziach dotyczących historii i 
współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, K2_U011 
K2_K02 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   +     180 12 T, PP, ZU, ZP, WU P 0231 Nauka 
języków 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Nauka języka kraju 
regionu 

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma obowiązek zaliczenia 
czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę następowania 
semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia 
część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie 
specyfiki kulturowej obszaru danego języka, uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej 
pracy zawodowej absolwentów. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U01, K2_U07,  K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_K01, K2_K02 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 
(student wybiera 2 
seminaria 
dyplomowe z 
różnych dyscyplin) 

  +      60 10 WU, PM B Nauki o kulturze i 
religii, historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie 
pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność 
samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W08,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U010, K2_U011,  
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04,  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1470 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 

 Plan studiów - zestawienie 
Legenda: 
W- wykład   
K- konwersatorium  
S-seminarium   
Ć –ćwiczenia   
Wr –warsztaty   
Pr- praktyki 

*W ciągu całego toku studiów student musi zaliczyć minimum 60 godzin zajęć w języku obcym o charakterze 
konwersatoryjnym 
**Student musi w ciągu toku studiów odbyć pełen kurs 360 godzin danego języka. Nie jest możliwe zostanie na tym 
samym poziomie po ukończeniu kolejnego etapu nauki Zapis na kolejny semestr zajęć z zakresu kultury wybranego 
kraju, jest uwarunkowany zaliczeniem zajęć z poprzedniego (poprzednich) semestru / -ów zajęć 
*** Przedmioty realizowane jako kurs 60-godzinny. Zapis na kontynuację zajęć z zakresu wybranego kraju regionu jest 
warunkowany uzyskaniem zaliczenia z poprzedniego semestru zajęć 
****Zaliczenie na podstawie odbycia zajęć z oferty KSI WLS UW, UW (m.in. Inkubatora Przedsiębiorczości czy zajęć z 
oferty poszczególnych Wydziałów) lub na postawie poświadczonej działalności społecznej, w ramach wolontariatu, 
której efekty zgodne są z założeniami sylabusa. 
***** w ciągu całego toku studiów student musi zaliczyć min. 120 godzin seminarium z zakresu przynajmniej dwóch 
dyscyplin naukowych 
֍ przedmioty do wyboru 
 
Zajęcia w ramach wybranych krajów regionu stanowią bloki, tj. wybór języka kraju regionu warunkuje wybór zajęć 
zakresu jego kultury 
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Nazwa przedmiotu Forma zajęć- liczba godzin liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Metody 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

Forma 
zaliczenia 

Wskazanie 
zajęć 
przygotowują-
cych do badań 
dla profilu 
ogólno-
akademickiego 
„B” 

Odniesienie 
przedmiotu 
do 
obszarowych 
efektów 
uczenia się 
(wskazanie 
odpowiednią 
literą „H”, „S”, 
„P”, „T”, „Ś”, 
„R”, „M”, „Sz”) 

  W K S Ć L Wr Pr            
Rok studiów: I                          
I semestr                          

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +           2x30 2x2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Antropologia kultury EŚW   +           30 4 praca pisemna 
zal na 
stop. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (I)*** ֍   +           30 2 

referat; projekt, praca 
pisemna zal na 

stop. B H 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, 
folklor (II)***֍   +           30 2 

referat; projekt, praca 
pisemna zal na 

stop. B H 

Współczesne kierunki i metody badań 
kulturoznawczych       +       30 2 praca pisemna 

zal. na 
stop. B H 

Media w Europie Środkowo-Wschodniej   +           30 2 praca pisemna, 
odpowiedź ustna 

zal na 
stop. B S 

Przedmiot ogólnouniwersytecki*, ***** ֍ + + +         30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop./ egz. B H/S 

Ogółem               390 30        

II semestr                          

Antropologia kultury EŚW   +           30 4 Praca pisemna egz. B H 
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Nauka języków regionu (I)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Klucz do regionu: literatura, sztuka, folklor 
(I)*** ֍     +         30 3 referat; projekt, praca 

pisemna 
zal. na 
stop. B H 

Klucz do regionu: literatura, sztuka, folklor 
(II)*** ֍     +         30 3 referat; projekt, praca 

pisemna 
zal. na 
stop. B H 

Warsztaty kompetencji miękkich **** ֍       +       30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal. na 
stop.   H 

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +           30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Przedmiot ogólnouniwersytecki *, ***** ֍ + + +         30 4 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop./ egz. B H/S 

Ogółem               360 30        

Rok studiów: II                          

III semestr                          

Przedmiot fakultatywny*, ***** ֍   +           30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Antropologia słowa   +           30 3 praca pisemna 
zal na 
stop. B H 

Organizacja i zarządzanie kulturą w Europie 
Środkowo- Wschodniej   +           30 2 praca pisemna; 

odpowiedź ustna 
zal na 
stop. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍       +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

zal na 
stop.  H 

Seminarium magisterskie, przygotowanie 
pracy magisterskiej ***** ֍     +         2x30 7 

Według wymogów 
prowadzącego, praca 

magisterska 

zal na 
stop. B H 

Klucz do regionu: konflikty – relacje (I)*** ֍   +           30 2 
zal. ustne, projekt, 

referat, praca pisamna zal na 
stop. B H 
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Klucz do regionu: konflikty – relacje (II) *** 
֍   +           30 2 

zal. ustne, projekt, 
referat, praca pisamna zal na 

stop. B H 

Ogółem               390 30        

IV semestr                          

Seminarium magisterskie, przygotowanie 
pracy magisterskiej ***** ֍      +         2x30 12 

Według wymogów 
prowadzącego, praca 

magisterska 

zal na 
stop. B H 

Nauka języków regionu (I)** ֍ .     +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Nauka języków regionu (II)** ֍ .     +       90 6 
test, praca pisemna, zal. 

ustne; zal. pisemne; 
wypowiedzi ustne 

egz.  H 

Przedmiot fakultatywny *, ***** ֍   +           30 2 według wymogów 
prowadzącego 

zal na 
stop. B H 

Klucz do regionu: konflikty – relacje (I) *** 
֍     +         30 2 zal. ustne, projekt, 

referat, praca pisamna 
zal. na 
stop. B H 

Klucz do regionu: konflikty – relacje (II) *** 
֍     +         30 2 zal. ustne, projekt, 

referat, praca pisamna 
zal. na 
stop. B H 

ogółem:               360 30        
Całość:               1470  120        

  
PRZYKŁADOWE RZEDMIOTY FAKULTATYWNE NA II STOPNIU 

Zagadnienia przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie 
Specyfika pogranicza 
Literatura rosyjska XIX wieku 
Kobiety w literaturze 
Muzyka wobec systemu totalitarnego 
Historia w niemieckim filmie fabularnym    
Nostalgia w niemieckim kinie po 1989 roku  
Emigracja białoruska w XX wieku: dyskurs literacki i kulturowy 
Kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze  
Kobieta w literaturze i kulturze: Rosja, Ukraina, Białoruś. 
Rosyjska emigracja literacka. 
Rosyjska literatura dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy). 
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Problemy pogranicza kulturowego – teoria i praktyka 
Nasza młodość – problemy młodych we współczesnej literaturze polskiej i niemieckiej 
Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej – problemy oraz przypadki  
Rola instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w rozwijaniu wiedzy na temat Europy  Środkowo-Wschodniej 
Miasto Grodno: między Wschodem i Zachodem (historia, kultura, religia) 
Polityczna historia Białorusi (od podziałów Rzeczypospolitej do Powstania Styczniowego) 
Literatura austriacka po 1945 r.  
Kultura ludowa Słowiańszczyzny Wschodniej 
Studium terenowe 
Przygotowanie do prowadzenia projektów badawczych  
Translatorium 

 
Wykaz modułów kształcenia – zestawienie 

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, profil ogólnoakademicki realizowany jest 
poprzez 13 modułów kształcenia, w tym 11 związanych z kierunkiem studiów. 

Spośród zaproponowanych 13 modułów, 7 stanowi moduły do wyboru obejmujące minimum 86 różnych przedmiotów (dodatkowo do wyboru są 2 
przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów – ogólnouniwersyteckie oraz warsztaty kompetencji miękkich), za które student może zdobyć łącznie 101 
punktów ECTS (co stanowi 84,1 % łącznej liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów).  

Dane te w rozbiciu na poszczególne moduły przedstawione są w poniższej tabeli: 

 

Tabela. Podział na moduły na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Lp. Moduł przedmioty wchodzące w skład modułu Punkty ECTS 
Moduł 

obowiązkowy / 
moduł do wyboru 

dyscyplina 

1 Antropologia kultury EŚW Antropologia kultury EŚW I (4 ECTS) 
Antropologia kultury EŚW II (4 ECTS) 8 obowiązkowy Nauki o kulturze i 

religii 

2 Współczesne kierunki i metody 
badań kulturoznawczych 

Współczesne kierunki i metody badań kulturoznawczych (2 ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 
religii 
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3 Antropologia słowa / Antropologia 
obrazu 

Antropologia słowa 
 lub: Antropologia obrazu (3 ECTS) 3 obowiązkowy  Nauki o kulturze i 

religii 

4 Media w Europie Środkowo-
Wschodniej 

Media w Europie Środkowo-Wschodniej (2 ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 
religii 

5 Organizacja i zarządzanie kulturą w 
Europie Środkowo-Wschodniej 

Organizacja i zarządzanie kulturą w Europie Środkowo-Wschodniej (2 
ECTS) 2 obowiązkowy Nauki o kulturze i 

religii 

6 
Klucz do kultury regionu: literatura, 
sztuka, folklor (do wyboru 2 kraje 
regionu) 

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: BIAŁORUŚ I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: CZECHY I SŁOWACJA 
I(2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: LITWA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: NIEMCY I AUSTRIA I (2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: POLSKA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: ROSJA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: UKRAINA I (2 ECTS) 

 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: BIAŁORUŚ II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: CZECHY I SŁOWACJA 
II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: LITWA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: NIEMCY I AUSTRIA II (3 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: POLSKA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: ROSJA II (3 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor: UKRAINA II (3 ECTS) 

10 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii 

7 
Klucz do kultury krajów regionu: 
konflikty – relacje (do wyboru 2 kraje 
regionu) 

Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: BIAŁORUŚ I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: CZECHY I SŁOWACJA I(2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: LITWA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: NIEMCY I AUSTRIA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: POLSKA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: ROSJA I (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: UKRAINA I (2 ECTS) 

 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: BIAŁORUŚ II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: CZECHY I SŁOWACJA II (2 
ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: LITWA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: NIEMCY I AUSTRIA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: POLSKA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: ROSJA II (2 ECTS) 
Klucz do kultury regionu: konflikty - relacje: UKRAINA II (2 ECTS) 

8 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia 
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8 

Nauka języków krajów regionu (do 
wyboru języki 2 krajów regionu) 

Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY I (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: SŁOWACJA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA II (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA III (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: BIAŁORUŚ IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: CZECHY IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: LITWA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: NIEMCY I AUSTRIA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: POLSKA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: ROSJA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: SŁOWACJA IV (6 ECTS) 
Nauka języków krajów regionu: UKRAINA IV (6 ECTS) 

48 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/nauka 
języków obcych 

9 Warsztaty kompetencji miękkich  Warsztaty kompetencji miękkich (2 ECTS) 2 do wyboru  

10 

Seminarium magisterskie, 
przygotowanie pracy magisterskiej 

Seminarium magisterskie I (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie I (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie II (2 ECTS) 
Seminarium magisterskie II (2 ECTS) 
przygotowanie pracy magisterskiej (11 ECTS) 

19 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

11 

Przedmioty fakultatywne 5 x30 h zajęć wybranych m.in. z oferty KSI EŚW (np. Zagadnienia 
przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie, Specyfika 
pogranicza 
Literatura rosyjska XIX wieku, Kobiety w literaturze, Muzyka wobec systemu, 
Historia w niemieckim filmie fabularnym, Nostalgia w niemieckim kinie po 
1989 roku, Emigracja białoruska w XX wieku: dyskurs literacki i kulturowy, 

10 do wyboru 

Nauki o kulturze i 
religii/historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 
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Kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze, Kobieta w literaturze i kulturze: 
Rosja, Ukraina, Białoruś, Rosyjska emigracja literacka, Rosyjska literatura 
dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy), Problemy 
pogranicza kulturowego – teoria i praktyka, Nasza młodość – problemy 
młodych we współczesnej literaturze polskiej i niemieckiej, Bezpieczeństwo 
w Europie Środkowo-Wschodniej – problemy oraz przypadki, Rola instytucji 
kultury i wydarzeń kulturalnych w rozwijaniu wiedzy na temat 
Europy  Środkowo-Wschodniej, Białoruś w osobach, Miasto Grodno: między 
Wschodem i Zachodem (historia, kultura, religia), Polityczna historia 
Białorusi (od podziałów Rzeczypospolitej do Powstania Styczniowego), 
Literatura austriacka po 1945 r., Kultura ludowa Słowiańszczyzny 
Wschodniej), Studium terenowe, Translatorium 

12 Przedmiot/przedmioty spoza 
specjalności studiów 2 przedmioty do wyboru z oferty UW 6 do wyboru  

13   RAZEM: 120    
      

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 81% 

Nauki humanistyczne historia 14% 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 
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Kod ISCED 0229 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 101 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

70 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Program obejmuje stacjonarne, dwuletnie (4 semestry) magisterskie studia II stopnia zakończone obroną pracy magisterskiej wraz z egzaminem 

z dyscypliny i uzyskaniem tytułu magistra w zakresie kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. 

Plany studiów i programy nauczania w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej były opracowywane tak, by spełniać 
aktualne standardy kształcenia, są zgodne z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. 

Program studiów I stopnia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW jest realizowany poprzez 13 modułów 
kształcenia, z czego 11 związanych jest ze specjalnością studiów. 

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 1470 co daje 120 punktów ECTS. 

Program studiów przewiduje rozliczenie roczne.  

Poszczególne treści kształcenia są realizowane w grupach treści ogólnych oraz specjalnościowych.   

W ramach grupy treści ogólnych realizowane są treści kształcenia w zakresie:  

1) kultury z perspektyw różnych dyscyplin naukowych;  

2) metodologii badań kulturoznawczych.  



37 

W ramach grupy treści kierunkowych realizowane są treści kształcenia o charakterze pogłębionym w zakresie:  

1) teoretycznej zaawansowanej wiedzy o kulturze regionu Europy Środkowo-Wschodniej;  

2) cech współczesnej kultury audiowizualnej;  

3) instytucji kulturalnych i zasad ich działania;  

4) specjalizacji językowej;  

5) przedmiotów przygotowujących do zawodu;  

6) kształcenia ogólnego 

Znaczna część przedmiotów grupy treści kierunkowych jest realizowana jako przedmioty do wyboru. W ten sposób studenci mają możliwość 
konstruowania indywidualnych ścieżek w programach nauczania, związanych z kulturą i historią wybranych krajów. Dodatkowo, by umożliwić studentom 
możliwość rozwoju własnych zainteresowań program studiów obejmuje zajęcia fakultatywne. W efekcie, za przedmioty do wyboru student może uzyskać 
aż 84,1 % ogółu możliwych do uzyskania punktów ECTS.  

Przedmiotami do wyboru są najważniejsze z punktu widzenia programu nauczania w KSI przedmioty: 

1) Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor (student zgłębia problemy kultury dwóch krajów)  

2) Klucz do kultury regionu: konflikty – relacje (student zgłębia problemy kultury dwóch krajów) 

3) Nauka języków krajów regionu (student wybiera dwa języki krajów regionu). 

4) Przedmioty fakultatywne, które dają studentom szansę wyboru studiowanych przez nich problemów związanych z kulturą krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej 

5) Przedmioty seminaryjne, najważniejsze w kontekście podjętej przez studenta pracy badawczej 

Poza tym studenci mają do wyboru przedmioty ogólnouniwersyteckie. 

Program studiów zakłada interdyscyplinarność w związku z tym opracowano konkretne mechanizmy zapewniające studentom możliwość 
podejmowania interdyscyplinarnych projektów badawczych wynikają z misji Katedry i składu jej zespołu, który stanowią osoby o różnych zapleczach 
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etnicznych, reprezentujące różne dyscypliny naukowe. Sytuacja interkulturowa i interdyscyplinarna zespołu dydaktyczno-naukowego Katedry, w której 
realizowany będzie program studiów, niejako narzuca więc pewne mechanizmy. 

Wśród nich można wskazać w pierwszym rzędzie nieskrępowany kontakt studentów z naukowcami podejmującymi badania w zakresie 
różnych dyscyplin naukowych (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, politologia, medioznawstwo i inne), co zapewnia im 
możliwość poznania metod badawczych typowych dla różnych nauk (każdy pracownik jest zobowiązany do prowadzenia regularnych konsultacji).  

Zapewnieniu interdyscyplinarności projektów badawczych sprzyjają założone w projektowanym programie studiów mechanizmy pisania i 
obrony pracy dyplomowej, które zapewnią studentowi możliwość poznania i otwarcie się na inne niż wiodąca – metody i praktyki naukowe: 

1) studenci piszący prace dyplomowe u specjalisty z wybranej dziedziny są kierowani na konsultacje do pracowników 
reprezentujących inne dyscypliny naukowe. 

2) studenci nie muszą pisać pracy magisterskiej w ramach seminarium magisterskiego – wybór promotora jest uzależniony od 
zainteresowań naukowych studentów. W związku z tym pracownik prowadzący w danym roku seminarium magisterskie (do 
wyboru kulturoznawczo-literaturoznawcze, kulturoznawczo-historyczne, lub kulturoznawcze) przedstawia metody i podejścia 
naukowe typowe dla reprezentowanej przez niego dyscypliny, które nie muszą pokrywać się z kompetencjami naukowymi 
promotora, który z kolei wyposaża studenta w odpowiednią wiedzę metodologiczną w trakcie konsultacji; 

3) studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch seminariów magisterskich z różnych dyscyplin naukowych 
a) w sytuacji, gdy prowadzący seminarium jest zarazem promotorem pracy dyplomowej, student musi zaliczyć minimum 
jedno seminarium z zakresu innej dyscypliny naukowej niż realizowanej w pracy dyplomowej w ramach przedmiotów 
fakultatywnych.  

b) w sytuacji, gdy promotor pracy dyplomowej nie prowadzi w danym roku seminarium magisterskiego, student musi 
zaliczyć jedno seminarium z zakresu dyscypliny promotora (i tematyki pracy) oraz minimum jedno seminarium z zakresu 
innej dyscypliny naukowej niż realizowanej w pracy dyplomowej w ramach przedmiotów fakultatywnych. 

4) weryfikacji stopnia interdyscyplinarności prac badawczych służy z kolei inne przyjęte w KSIEŚW założenie: prace magisterskie, 
pisane pod kierunkiem nauczyciela specjalizującego się w wybranej dyscyplinie naukowej sprawdzane są przez specjalistę 
reprezentującego inną dyscyplinę. 

Podobne mechanizmy dotyczą przy tym nie tylko prac dyplomowych. Interdyscyplinarność realizacji projektów badawczych, 
przygotowywanych w ramach prac rocznych, zapewnia formuła zajęć o charakterze konwersatoryjnym z zakresu różnych aspektów związanych z kulturą 
krajów regionu. Zaliczenie tych przedmiotów odbywać się będzie na podstawie prezentacji wyników projektów, analizujących wybrane zjawiska kulturowe 
oraz ich konteksty historyczne, społeczne, polityczne etc. z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. W trakcie przygotowywania tych prac studenci 
z założenia będą musieli odbywać konsultacje z naukowcami specjalizującymi się w zakresie tych dyscyplin, przy tym nie tylko z pracownikami KSI, ale 
również innych jednostek. 
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W celu osiągnięcia interdyscyplinarności prowadzonych studiów projektowany program zakłada elastyczność ścieżki kształcenia, 
umożliwiającą optymalne wykorzystanie zasobów Katedry i Uniwersytetu. W kontekście zapewnienia interdyscyplinarności realizowanych prac 
badawczych warto zauważyć, że założono w nim konieczność zaliczenia aż pięciu zajęć fakultatywnych, które będą dotyczyły różnych zagadnień 
związanych z problematyką Europy-Środkowo-Wschodniej (media, literatura, polityka, historia, kultura) i w zależności od tematyki będą 
prowadzone przez praktyków konkretnych dyscyplin naukowych. Będą one oferowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, ale będą mogły być 
zaliczone na podstawie zajęć odbytych poza Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Instytucie Kultury Polskiej, 
Katedrze Bałtystyki, Katedrze Hungarystyki UW). Taki sam cel – poznania metodologii badań i opisu stosowanego w przez przedstawicieli różnych 
dyscyplin przyświeca konieczności zaliczenia 60 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 

Wskazane wyżej działania będą dotyczyły wszystkich studentów, ponadto studenci kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-
Wschodniej będą zachęcani do udziału w bieżących projektach naukowych, realizowanych w działających w Katedrze Pracowniach (np. 
Pracownia Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej, Pracownia Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Pracownia Badań nad Kulturą Pogranicza - organizacja projektów międzynarodowych, Pracownia Semiotyki 
Kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej). Podejmowane przez te 
pracownie kierunki badań, prowadzone w ramach różnych dyscyplin (m.in. kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia), 
umożliwiają studentom dostęp do poznania typowych dla nich metodologii badań, analizy i opisu.  

Studenci projektowanego kierunku mogą brać również udział w pracach studenckich Kół Naukowych, między innymi działającego w 
KSI EŚW. Zgodnie z założeniami Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej, jego członkowie „postanowili poszerzać swoją wiedzę o 
Europie Środkowo-Wschodniej dotyczącą kultury, sztuki, historii, polityki, ale również wielu innych dziedzin nauki” 
http://ksi.uw.edu.pl/badania/kola-naukowe/ . Takie zdefiniowanie obszaru badawczego nie tylko zakłada, ale wręcz wymusza 
interdyscyplinarność. 

http://ksi.uw.edu.pl/pracownia-badan-nad-kultura-pogranicza/
http://ksi.uw.edu.pl/badania/kola-naukowe/
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Załącznik nr 83 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 
 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

nauki o kulturze i 
religii 

52% nauki o kulturze i religii 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

literaturoznawstwo 21% 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

historia 18% 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo 9% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska 

 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: kulturoznawstwo -cywilizacja śródziemnomorska  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 tematy obecności kultury grecko-rzymskiej w kulturach 
późniejszych epok i współczesności. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 główne trendy rozwojowe i powiązania dyscyplin naukowych z 
zakresu kulturoznawstwa i badań recepcji kultury antycznej oraz 
związane z nimi współczesne metodologie i terminologie. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury oraz 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza, 
prowadzącą do specjalizacji, dostrzega historyczne i współczesne 
związki oraz interakcje w obrębie kultur Śródziemnomorza. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W05 główne zjawiska życia kulturalnego oraz zasady funkcjonowania 
instytucji kultury w Polsce i wybranym regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem własności intelektualnej. 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 
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K_W06 powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz 
specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, 
które dotyczą studiów nad kulturą; nabył podstawy podejścia 
interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych i 
międzycywilizacyjnych. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W07 zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą 
studiów nad kulturą oraz innymi dyscyplinami z zakresu 
humanistyki i wybranych nauk społecznych. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W08 specyfikę studiów regionalnych. P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie formułować problemy badawcze, dokonuje 
właściwego doboru źródeł, przeprowadza ich krytyczną analizę i 
ocenę według uświadomionych uprzednio kryteriów, potrafi 
dostosować metodologię do przedmiotu badań, formułuje wnioski 
ze świadomością różnych punktów widzenia, potrafi prezentować 
wyniki swoich badań, wykorzystując nowoczesne narzędzia 
techniczne i multimedialne. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 
wykonywane zadania 

K_U02 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych 
wytworów i zjawisk kultury oraz ich ocenę, uwzględniając  ich 
znaczenie a także oddziaływanie  w procesie historyczno-
kulturowym. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 
wykonywane zadania 

K_U03 przekazać uzyskane wyniki w postaci wypowiedzi 
ustrukturyzowanej i uargumentowanej, zarówno w formie 
pisemnego opracowania jak i ustnego wystąpienia (referatu 
konferencyjnego lub głosu w dyskusji). Potrafi zweryfikować swoje 
poglądy poprzez udział w dyskusji lub debacie. Wypowiedź 
formułuje w języku polskim lub obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 
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(uwzględniając specjalistyczną terminologię) wobec różnych 
kręgów odbiorców. 

K_U04 zaplanować i zorganizować pracę grupową ( określenie celów, 
etapów, ról, dobór metod). Potrafi wziąć udział w pracy zespołowej 
w różnych rolach. 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U05 zaplanować i realizować proces własnego rozwoju i uczenia się oraz 
ukierunkowywać proces uczenia się innych poprzez planowanie 
pracy zespołowej. 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 

K_U06 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem 
różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się 
podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych 
celów zasobami Internetu. 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny poznawanych treści i uznaje znaczenie wiedzy 
oraz rozumie potrzebę wykorzystywania jej w rozwiązywaniu 
problemów praktycznych i teoretycznych. 

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 zrozumienia odpowiedzialności za zachowanie i rozwijanie kultury, 
inicjuje działania uwzględniające potrzeby środowiska społecznego 
w sposób kreatywny. 

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych 
i działanie na rzecz interesu 
publicznego 

K_K03 poznania etosu akademickiego i stosuje go w rozwijaniu własnego 
dorobku naukowego. 

 P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 

K_K04 świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z 
jego różnych form. 

P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 

K_K05 uczestniczenia w dyskusji: szanuje poglądy partnerów i używa 
argumentów merytorycznych; rozumie zasady tolerancji i różnic 
kulturowych. 

P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 
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4. Semestry I-IV (rok I, II) dla kierunku: kulturoznawstwo -cywilizacja śródziemnomorska 

 
4.1. / 4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium główne  

  30/30      60 6 EU+PR+Proj+Ocena 
Ciągła, Inne: 
przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo, 
historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Co roku w ofercie dydaktycznej jest kilka seminariów do wyboru.  
Przykładowe seminarium z 2018/2019 r.: „Nasze mityczne dzieciństwo”. Seminarium poświęcone recepcji antyku ze szczególnym 
uwzględnieniem tekstów kultury współczesnej przeznaczonych dla młodych odbiorców. Seminarium stanowi część 
międzynarodowego projektu badawczego Our Mythical Childhood... realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” w ramach ERC 
Consolidator Grant (http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl/). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Proseminarium 
magisterskie 

  30/30      60 5 EU+PR+Ocena Ciągła 
Inne: przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii, historia, 
literaturoznawstwo, 
językoznawstwo  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Co roku w ofercie dydaktycznej jest kilka seminariów do wyboru.  
Przykładowe seminarium z 2018/2019 r.: „Kultura elit francuskich i włoskich i jej promieniowanie na Europę w epokach dawnych”. 
Seminarium dotyczy kultur francuskiej i włoskiej. Przedstawi paradygmaty kultury elitarnej, ukształtowane we Francji i Italii, oraz ich 
recepcję w Europie śródziemnomorskiej (kraje Półwyspu Iberyjskiego) i w regionach pozaalpejskich (Anglia, Rzeczpospolita i in.). W 
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rozważaniu zjawisk kulturowych będą brane pod uwagę fakty historyczne, piśmiennictwo (literatura piękna, memorialistyka, 
epistolografia), a także dzieła artystyczne (malarstwo, architektura). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_K02, K_K05 

Konwersatorium w 
języku obcym. Do 
wyboru: język włoski, 
język francuski, język 
hiszpański 

 30/
30 

      60 7 
(3+4) 

EU+PR+Ocena Ciągła 
Inne: przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, 
historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przykładowe konwersatorium z 2018/2019 r.: „Szaleństwo w włoskiej literaturze dwudziestego wieku: między literaturą a psychiatrią”. 
W wieku dwudziestym dokonały się największe rewolucje psychiatryczne. To właśnie we Włoszech odnaleźć możemy dwa znaczące 
przykłady potwierdzające tę tezę: wynalazek elektrowstrząsów w 1938 r. oraz ustawa Basagli z roku 1978, za sprawą której zamknięto 
szpitale psychiatryczne. Różnym sposobom leczenia szaleństwa odpowiadają różne jego wizje oraz różnorakie sposoby postrzegania 
szaleńca wewnątrz społeczeństwa. Śledzić będziemy „literacką historię” szaleństwa: jako utratę tożsamości, jako maskę, ucieczkę, 
poetycki opór wobec stygmatu choroby psychicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_K05 

Metody badań 
kulturoznawczych 

30        30/0 3 EP+Ocena Ciągła 
Inne: przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma zapoznać studentów z metodologią badań w obszarze nauk społecznych (antropologią społeczną i socjologią). 
Szczególnie akcentowana będzie perspektywa etnograficzna. Ponadto studenci zapoznają się z pojęciem humanistyki cyfrowej, 
podstawowymi narzędziami cyfrowymi do pracy badawczej i publikacji wyników oraz z przydatnymi do tych celów zasobami Internetu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K03, K_K05 
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Wstęp do studiów 
regionalnych - 
Śródziemnomorze w 
XIX - XXI w. - konflikty, 
współpraca, wyzwania 

 30/
30 

      60 5 Ocena Ciągła Inne: 
przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii, historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia stanowiące wstęp do badań regionalnych w odniesieniu do regionu Morza 
Śródziemnego (XIX-XXI w.). Studenci poddają analizie najważniejsze elementy nauki o regionie Morza Śródziemnego zarówno w 
ujęciu kulturoznawczym, jak i historycznym oraz politologicznym. Głównym tematem będą konflikty, obszary współpracy od XIX do 
XXI w. oraz wyzwania stojące przed tym regionem. Szczególna uwaga zostanie poświęcona definicji Morza Śródziemnego, jego 
kulturze, znaczeniu w historii świata oraz elementom warsztatu badań regionalnych. W ramach konwersatorium wykorzystane zostaną 
również filmy hiszpańskie, włoskie i polskie dotyczące tego zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W08, K_U02, K_K02 
 

Dzieje 
Śródziemnomorza  

30/30        60 4 EP B nauki o kulturze i 
religii, historia, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przegląd dziejów Morza Śródziemnego w okresie od VII do konca XVII wieku przygotowujący do ekspozycji zdarzeń i zjawisk, które 
miały wpływ na ukształtowanie się cywilizacji europejskiej. Zostaną przedstawione główne linie formowania się Europy jako cywilizacji 
(od rozpadu świata antycznego, poprzez średniowiecze i epokę wczesnonowożytną, aż po oświecenie) w powiązaniu z dziedzictwem 
śródziemnomorskim. Istotne miejsce zajmie kwestia wpływu cywilizacji bizantyńskiej na kultury ościenne (Słowianie, Italia, świat 
osmański) oraz spotkań (konfrontacji) między konfesjami. Analizą zostaną objęte transfery między kulturami oraz wpływ spotkań 
międzycywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury umysłowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS na pierwszym roku: 30 (14 w semestrze zimowym i 16 w semestrze letnim).  
Łączna liczba godzin zajęć na pierwszym roku: 330 (180 w semestrze zimowym i 150 w semestrze letnim). 
Pozostałe 30 ECTS realizowane są w ramach zajęć fakultatywnych (patrz niżej). 
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4.3. / 4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi   
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium główne  

  30/30      60 6 EU+Ocena Ciągła 
Inne: przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo, 
historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Co roku w ofercie dydaktycznej jest kilka seminariów do wyboru.  
Przykładowe seminarium z 2018/2019 r.: „Między literaturą a nauką”. Zajęcia poświęcone są relacji między nauką, duchowością i 
literaturą w włoskiej literaturze dwudziestego wieku. Tematyka zajęć uzależniona jest po części od zainteresowań uczestników i 
tematów ich prac dyplomowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_K05 

Seminarium 
magisterskie 

  30/30      60 5+15 Aktywność + 
Praca dyplomowa 

B nauki o kulturze i 
religii, historia, 
literaturoznawstwo, 
językoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Co roku w ofercie dydaktycznej jest kilka seminariów do wyboru.  
Seminarium przygotowuje do pisania prac magisterskich o tekstach kultury, ujmowanych interdyscyplinarnie w ich macierzystym 
kontekście kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów 
ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią i ikonografią. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K03 
 

Konwersatorium w 
języku obcym. Do 
wyboru: język włoski, 
język francuski, język 
hiszpanski 

 30/
30 

      60 7  
(3+4) 

EU+Ocena Ciągła 
Inne: przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, 
historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przykładowe konwersatorium z 2018/2019 r.: „Współczesna Hiszpania”. Na tych zajęciach poświęconych współczesnej Hiszpanii 
analizowane będą niektóre z najistotniejszych tematów z tego punktu widzenia. Wybrane do komentowania na zajęciach teksty 
zostały tak wyselekcjonowane, by pokazać studentom możliwie różne punkty widzenia na współczesną Hiszpanię. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U05, K_K02, K_K04, K_K05 
 

Dzieje współczesnego 
Śródziemnomorza, 
XVIII-XXI W 

30/30        60 4 T+Ocena Ciągła Inne: 
przygotowanie 
prezentacji, aktywność 

B nauki o kulturze i 
religii, historia, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład poświęcony jest dziejom Śródziemnomorza od XVIII do XXI w. Zajęcia podzielono na bloki tematyczne, prezentowane w 
układzie chronologiczno-rzeczowym. Wykład zaczyna się krótkim wprowadzeniem do dziejów Morza Śródziemnego do XVII wieku. 
Poruszane są zagadnienia, które ułatwią studentowi – reprezentującemu różne kierunki studiów, a tym samym różnorodny poziom 
wiedzy podstawowej na temat dziejów Morza Śródziemnego - zrozumienie procesów zachodzących w okresie późniejszym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS na drugim roku: 37 (10 w semestrze zimowym i 27 w semestrze letnim).  
Łączna liczba godzin zajęć na drugim roku: 240 (120 w semestrze zimowym i 120 w semestrze letnim). 
Pozostałe 23 ECTS realizowane są w ramach zajęć fakultatywnych (patrz niżej). 
 



10 

W ramach przedmiotów fakultatywnych (53 ECTS) w trakcie dwóch lat studiów student ma obowiązek: 
• realizacji nie mniej niż 12 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich, w tym minimum 6 ECTS  za zajęcia z dziedziny nauk 

społecznych; 

• realizacji zajęć fakultatywnych z oferty Wydziału „Artes Liberales” - 41 ECTS.  

• realizacji przedmiotu, który prowadzi do uzyskania efektu uczenia się z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedmiotu BHP  
oraz przedmiotu POWI (w ramach zajęć wydziałowych oferowanych na studiach I stopnia) – po 0,5 ECTS za zajęcia  BHP i POWI oraz 2 
ECTS  za zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - o ile student nie zrealizował tych przedmiotów podczas studiów 
pierwszego stopnia; punktów ECTS nie wlicza się do puli obowiązkowych 120 pkt ECTS 

 

 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii 29% 

Dziedzina nauk humanistycznych literaturoznawstwo 12% 

Dziedzina nauk humanistycznych historia 10% 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 5% 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (w tym obowiązkowe do wyboru) 89 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

105 (bez pracy dyplomowej) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

ND 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

67 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych ND 
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Załącznik nr 84 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 100% Nauki o kulturze i religii 

    

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia:  ogólnoakademickim 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej 

P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i 
performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych  

P7S_WG/WK 

K_W03 w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę aktualnie 
prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury 

P7S_WG/WK 

K_W04 w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z samodzielnie obraną 
drogą badawczą 

P7S_WG 

K_W05 metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze P7S_WG 

K_W06 główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie P7S_WG 

K_W07 zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturowe P7S_WK 

K_W08 mechanizmy działania instytucji kultury i zakładania oraz prowadzenia organizacji 
pozarządowych 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w 
samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki 

P7S_UW 

K_U02 interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i 
polityczny 

P7S_UW 

K_U03 określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i 
funkcji 

P7S_UW 

K_U04 wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych 
oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub 
stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań 

P7S_UW 

K_U05 wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze P7S_UW 

K_U06 napisać rozprawę naukową, samodzielnie formułując problem badawczy, dobierając źródła i 
literaturę naukową oraz odpowiednią metodologię; poprawnie w mowie i na piśmie formułować 
wypowiedzi i sądy  

P7S_UK 

K_U07 zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; 
samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną 

P7S_UK 

K_U08 posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 lub wyżej Europejskiego 
Opisu Językowego; korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym 

P7S_UK 

K_U09 samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego  P7S_UO 

K_U10 inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; 
prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową 

P7S_UO 

K_U11 ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  P7S_KK 

K_K02 przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w 
tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz 
zasięgania opinii ekspertów 

P7S_KK 

K_K03 dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność 
jej rozwoju 

P7S_KO 

K_K04 samodzielnego, twórczego i przemyślanego działania w kulturze P7S_KO 

K_K05 zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią P7S_KO/KR 

K_K06 uczestnictwa w debacie publicznej  P7S_KO/KR 

K_K07 zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną 
odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

K_K08 dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy P7S_KR 

K_K09 wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia 
społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania 

P7S_KR 

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesne 
teorie 
antropologiczne 

30        30 2 T  Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Wykład wprowadzający studentów we współczesne teorie antropologiczne. Zajęcia zaznajamiają z najważniejszymi prądami teoretycznymi i 
badawczymi współczesnej antropologii kultury jako głównej dyscypliny określających profil badawczy kulturoznawstwa uprawianego w Instytucie 
Kultury Polskiej. Ma to ich przygotować do identyfikacji tych stanowisk w tekstach omawianych na innych zajęciach, a także do wyboru ujęcia 
teoretycznego i metodologicznego we własnej pracy badawczej, w szczególności podczas pisania pracy magisterskiej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03 

Społeczne teorie 
kultury 
współczesnej 

   30     30 2 EU  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisać społeczne aspekty współczesnych 
zjawisk i procesów kulturowych. Program zajęć nie jest skróconą wersją historii myśli socjologicznej, podporządkowany jest rozpoznawanym w 
literaturze przedmiotu problemom, a nie perypetiom pewnej dziedziny wiedzy.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, 
K_K07, K_K08, K_K09 

Media w kulturze 
współczesnej 

   30  30   60 5 ĆW – OA,EU 
War.- OA, K 

B  
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Treści 
programowe  

Celem zajęć jest wprowadzenie we współczesne teorie i praktyki medialne. Proponowana perspektywa pozwala z jednej strony na ujęcie – poza 
podziałem na poszczególne media – aktualnych zjawisk społecznych i artystycznych przez pryzmat związanych z nimi praktyk medialnych, a zarazem 
na rozpoznanie ich teoretycznej wagi. Zajęcia dają solidne podstawy teoretyczne (ćwiczenia). a zarazem uczą aplikacji teorii do wybranych zjawisk, 
obiektów, działań, instytucji (warsztat). W trakcie zajęć czytane i omawiane są także teksty po angielsku (poziom B2+), w ich ramach studenci poznają 
anglojęzyczne terminy i teorie, których znajomość podlega weryfikacji w trakcie egzaminu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Zajęcia do 
wyboru z oferty 
IKP** 

 120       120 12 IOA, K B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru. Zajęcia konwersatoryjne mają charakter autorski i opierają się na prowadzonych aktualnie badaniach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Proseminarium   30      30 6 OA, K B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru – profil proseminariów związany jest z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie, w ujęciu antropologiczno-
komunikacyjnym lub historycznokulturowym. Elementem proseminarium jest uczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 
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4. Semestr dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
  

Przedmiot 
ogólnouniwersyte
cki spoza 
kierunku 
studiów** 

30 30  30     30 3    

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Społeczne teorie 
kultury 
współczesnej 

   30     30 3 OA, EU  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisać społeczne aspekty 
współczesnych zjawisk i procesów kulturowych. Program zajęć nie jest skróconą wersją historii myśli socjologicznej, podporządkowany jest 
rozpoznawanym w literaturze przedmiotu problemom, a nie perypetiom pewnej dziedziny wiedzy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Media w kulturze 
współczesnej 

   30     30 3 OA, EU 
 

B Nauki o kulturze  
i religii 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest wprowadzenie we współczesne teorie i praktyki medialne. Proponowana perspektywa pozwala z jednej strony na ujęcie – poza 
podziałem na poszczególne media – aktualnych zjawisk społecznych i artystycznych przez pryzmat związanych z nimi praktyk medialnych, a 
zarazem na rozpoznanie ich teoretycznej wagi. Zajęcia dają solidne podstawy teoretyczne (ćwiczenia) a zarazem uczą aplikacji teorii do 
wybranych zjawisk, obiektów, działań (warsztat). W trakcie zajęć czytane i omawiane są także teksty po angielsku (poziom B2+), w ich ramach 
studenci poznają anglojęzyczne terminy i teorie, których znajomość podlega weryfikacji w trakcie egzaminu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 
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Teorie tożsamości    30     30 4 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone współczesnym teoriom tożsamości stanowiącym podstawę aktualnych badań kulturoznawczych i antropologicznych. W 
trakcie zajęć czytane i omawiane są także teksty po angielsku (poziom B2+), w ich ramach studenci poznają anglojęzyczne terminy i teorie, 
których znajomość podlega weryfikacji w trakcie zaliczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 

Zajęcia do wyboru 
z oferty IKP** 

 140       140 14 OA, K, 1xEU B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru. Zajęcia konwersatoryjne mają charakter autorski i opierają się na prowadzonych aktualnie badaniach.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 6 PM B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru – profil seminariów związany jest z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie, w ujęciu antropologiczno-
komunikacyjnym lub historycznokulturowym. Elementem seminarium jest uczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 260 

 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki spoza kierunku 
studiów** 

30 30  30     30 2    

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Zajęcia do wyboru 
z oferty IKP** 

 120       120 12 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe  

W zależności od wyboru. Zajęcia konwersatoryjne mają charakter autorski i opierają się na prowadzonych aktualnie badaniach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 16 PM B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru – profil seminariów związany jest z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie, w ujęciu antropologiczno-
komunikacyjnym lub historycznokulturowym. Elementem seminarium jest uczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki spoza kierunku 
studiów** 

30 30  30     30 2    

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Zajęcia do wyboru 
z oferty IKP** 

 120       120 12 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

W zależności od wyboru. Zajęcia konwersatoryjne mają charakter autorski i opierają się na prowadzonych aktualnie badaniach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 16 PM  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

W zależności od wyboru – profil seminariów związany jest z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie, w ujęciu antropologiczno-
komunikacyjnym lub historycznokulturowym. Elementem seminarium jest uczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

W zależności od wyboru: K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920 
 
* W przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu. 
** Przedmioty te studenci mogą zaliczyć w pierwszym lub drugim semestrze danego roku akademickiego. 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR –  praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– PM – praca magisterska 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena 
bieżącego przygotowania do zajęć, ocena ciągła 
umiejętności studenta, ocena merytorycznego 
wkładu w dyskusję, dyskusja, analiza przypadku, 
rozwiązywanie zadań problemowych, ocena pracy w 
grupie, ocena czytania ze zrozumieniem tekstów 
naukowych, ocena umiejętności argumentacji) 

– K - kolokwium  
– Inne (należy podać jakie) 

 
 

 
5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 100% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 101 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

1131 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 (w ramach 
zajęć spoza 
kierunku) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

111 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
 

 

  

                                                           
1 Jak zajęcia niewymagające obecności potraktowane zostały zajęcia spoza kierunku, które mogą być realizowane w innych formach dydaktycznych. 
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Dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 

Specjalizacja kultura wizualna (nieobowiązkowa; realizowana w ramach zajęć do wyboru) 

 

 Tabela efektów uczenia się zdefiniowanych dla specjalizacji 

Nazwa kierunku studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze  

Nazwa specjalizacji: kultura wizualna  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalizacji 

Efekty zdefiniowane dla specjalizacji Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Swoistość studiów nad kulturą wizualną oraz relacji tej dyscypliny z innymi dyscyplinami 
zajmującymi się obrazami i wizualnością (historia sztuki, socjologia wizualna, antropologia 
obrazu) 

 

S_W02 W sposób pogłębiony współczesne teorie kultury wizualnej oraz związane z nimi praktyki 
kulturowe  

 

S_W03 Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji: społeczne wykorzystanie mediów 
wizualnych  
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować, integrować informacje ze źródeł wizualnych i wykorzystywać je w 
samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki 

 

S_U02 interpretować zgromadzony materiał wizualny uwzględniając kontekst historyczny, społeczny 
i polityczny 

 

S_U03 wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu studiów nad 
kulturą wizualną  

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Krytycznej oceny źródeł wizualnych i uwarunkowań medialnych   

S_K02 Przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec zjawisk kultury wizualnej 
(różnorodnych rodzajów obrazów i mediów), w tym używania zdobytej wiedzy do 
rozwiązywania zaobserwowanych problemów społecznych oraz zasięgania opinii ekspertów 

 

S_K03 wykazywania troski o dokonania z zakresu sztuk wizualnej i sztuki filmowej oraz świadomości 
jego znaczenia dla życia społecznego 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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1. Semestr dla specjalizacji kultura wizualna 

1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

Od fotografii 
do Facebooka. 
Podmiot nowoczesny 
i praktyki mediów 
wizualnych 

   30     30 3 PR, EU B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest zbadanie przekształceń kultury nowoczesnej i ponowoczesnej za pośrednictwem przemian sceny widzenia (patrzenia i bycia 
oglądanym), z uwzględnieniem zarówno „społecznej konstrukcji pola wizualnego”, jak i „wizualnej konstrukcji pola społecznego”. Program 
opiera się na analizie konkretnych dzieł i/lub gatunków sztuk/mediów wizualnych, wpisanych w porządek chronologiczny, ale z wyraźną 
perspektywą dnia dzisiejszego jako punktem odniesienia. 

Symbol 
efektów 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 



19 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Historie filmów    60       6 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Program zajęć zbudowany jest wokół kilku wybranych filmów – nie tyle po prostu „wybitnych” czy „najważniejszych” z perspektywy 
historii czy estetyki filmu, ile wyjątkowo dobrze nadających się do analizy pod kątem historycznym i teoretycznym. Chodzi o takie filmy, 
w których z jednej strony ścierają się tendencje kluczowe dla danego momentu w historii kina, z drugiej – ujawniają istotne spory i dyskusje 
właściwe dla rozwijającej się teorii kina. Wybrane filmy będą zatem każdorazowo pretekstem do zarysowania szerokich kontekstów 
społeczno-kulturowo-polityczno-ekonomicznych oraz do przetestowania konkretnych pojęć odnoszących się do statusu obrazu filmowego. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 9 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90  
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1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

Od fotografii 
do Facebooka. 
Podmiot nowoczesny 
i praktyki mediów 
wizualnych 

   30     30 4 PR, EU B Nauki o kulturze I 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest zbadanie przekształceń kultury nowoczesnej i ponowoczesnej za pośrednictwem przemian sceny widzenia (patrzenia i bycia 
oglądanym), z uwzględnieniem zarówno „społecznej konstrukcji pola wizualnego”, jak i „wizualnej konstrukcji pola społecznego”. Program 
opiera się na analizie konkretnych dzieł i/lub gatunków sztuk/mediów wizualnych, wpisanych w porządek chronologiczny, ale z wyraźną 
perspektywą dnia dzisiejszego jako punktem odniesienia. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Metody badań 
wizualnych I   

  30      30 4 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć będzie rozpoznanie metodologicznych dyskusji we współczesnych interdyscyplinarnych badaniach wizualnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektyw studiów nad kulturą wizualną. Krytyczny przegląd metod badań wizualnych ma zbudować świadomość 
i czujność na wykorzystywane języki, ujęcia i wybierane tematy u studentek i studentów przygotowujących się do pisania pracy 
magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Warsztat krytyczny       30   30 3 OA, K B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Warsztat krytyczny uczy aplikacji teorii studiów nad kulturą wizualną do analizy wybranych zjawisk, obiektów, działań, instytucji.  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 11 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120  
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1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

Metody badań 
wizualnych II  

   30     30 4 OA, EU B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć będzie rozpoznanie metodologicznych dyskusji we współczesnych interdyscyplinarnych badaniach wizualnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektyw studiów nad kulturą wizualną. Krytyczny przegląd metod badań wizualnych ma zbudować świadomość 
i czujność na wykorzystywane języki, ujęcia i wybierane tematy u studentek i studentów przygotowujących się do pisania pracy 
magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02 

Obraz i narracja   30        30 2 OA, K  B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład stanowi wprowadzenie do narratologii wizualnej. Przedstawiony zostanie najpierw „uogólniony”, roboczy model tekstu 
narracyjnego, a następnie możliwości jego zastosowania w sferze mediów wizualnych, takich jak obraz malarski (w różnych jego 
modalnościach odbiorczych), komiks, fotografia, film.  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 240 

* W przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu. 

 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena 

bieżącego przygotowania do zajęć, ocena ciągła 
umiejętności studenta, ocena merytorycznego wkładu w 
dyskusję, dyskusja, analiza przypadku, rozwiązywanie 
zadań problemowych, ocena pracy w grupie, ocena 
czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, ocena 
umiejętności argumentacji) 

– K – kolokwium 
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Załącznik nr 85 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 75% językoznawstwo 
 literaturoznawstwo 25%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 

na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 
 
Nazwa kierunku: Lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Dziedzina: nauki humanistyczne 
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

K2_W01 w pogłębionym stopniu złożoną strukturę języka jako systemu oraz jego historyczną 
zmienność 

P7S_WG 

K2_W02 terminologię z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa, w szczególności z zakresu 
translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych 

P7S_WG 

K2_W03 w pogłębionym stopniu historię, kulturę i dziedzictwo kulturowe krajów języka swojej 
specjalizacji 

P7S_WG 

K2_W04 psycholingwistyczne, biologiczne, kulturowe i lingwistyczne aspekty użycia języka P7S_WG 

K2_W05 etapy rozwoju językoznawstwa jako dyscypliny w ujęciu historycznym  P7S_WG 

K2_W06 główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie lingwistyki P7S_WG 
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stosowanej (translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych) 

K2_W07 w stopniu pogłębionym metody badawcze używane w lingwistyce stosowanej i 
literaturoznawstwie oraz podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych, w zakresie nauczania języków 
obcych, translatoryki, lub terminologii, 

P7S_WG 

K2_W08 w stopniu profesjonalnym pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

P7S_WG 

K2_W09 wzajemne powiązania lingwistyki stosowanej (w szczególności dydaktyki języków obcych, 
translatoryki, lub terminologii) i literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki 

P7S_WK 

K2_W10 główne ośrodki badawcze z dziedziny translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków 
obcych 

P7S_WK 

K2_W11 w poszerzonym zakresie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, a także różnice 
kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się relacji we współczesnym świecie 

P7S_WK 

K2_W12 w pogłębionym stopniu realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze 
studiowanymi językami 

P7S_WK 

K2_W13 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości na rynku 
tłumaczeniowym 

P7S_WK 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

K2_U01 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia prac badawczych w dziedzinie 
translatoryki, terminologii lub dydaktyki języków obcych przy użyciu odpowiedniej 
metodologii 

PS7_UW 

K2_U02 w stopniu pogłębionym identyfikować charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie 
interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów 
studiowanego obszaru językowego 

P7S_UW 
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K2_U03 w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w 
języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-
komunikacyjne 

PS7_UW 

K2_U04 potrafi samodzielnie używać zaawansowanych narzędzi badawczych lingwistyki stosowanej i 
literaturoznawstwa, w tym odpowiednio dobrać metody i narzędzia pozwalające na 
rozwiązywanie problemów oraz na stworzenie pogłębionych interpretacji 

PS7_UW 

K2_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz niespecjalistami w języku 
rodzimym i obcym w typowych oraz niestandardowych sytuacjach profesjonalnych 
wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie 
przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji 

P7S_UW 

K2_U06 formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji w oparciu o poglądy 
innych autorów oraz samodzielnie formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w językach 
obcych i w języku rodzimym 

P7S_UK 

K2_U07 posługiwać się dwoma językami obcymi (B i C) w mowie i piśmie na poziomie C2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U08 dostrzegać potrzeby osób uczestniczących w procesie dydaktycznym lub w zdarzeniu 
komunikacyjnym z tłumaczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami 

P7S_UK 

K2_U09 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym role nauczyciela, 
tłumacza lub terminologa) 

PS7_UO 

K2_U10 kierować grupą, przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy PS7_UO 

K2_U11 samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa (translatoryki, terminologii lub 
dydaktyki języków obcych) oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we 
własnej działalności zawodowej 

P7S_UU 

K2_U12 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując 
znajomość języków obcych 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

K2_K01  uznawania znaczenia najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz do krytycznej oceny odbieranych 
treści, w szczególności badań i publikacji z dziedziny translatoryki, terminologii lub nauczania 
języków obcych 

P7S_KK 

K2_K02  wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działań na rzecz 
środowiska tłumaczy, terminologów lub nauczycieli 

P7S_KO 

K2_K03 adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej P7S_KO 

K2_K04 stałego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju, Europy i świata, 
korzystając zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków przekazu 

P7S_KO 

K2_K05 pełnienia zawodu tłumacza, terminologa lub nauczyciela języków obcych zgodnie z etosem 
zawodu i zasadami etyki zawodowej 

P7S_KR 

K2_K06 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK 

K2_K07 inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu translatoryki, terminologii i dydaktyki języków obcych 

P7S_KO 

K2_K08 stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny zarówno tłumaczenia 
pisemnego, audiowizualnego, ustnego oraz treści, materiałów, działań i wyników nauczania 
języka obcego 

P7S_KK 

K2_K09 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, terminologicznych czy związanych z nauczaniem języków obcych 

P7S_KO 

 
Powyższe efekty uczenia się są wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku lingwistyka stosowana.  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Przekład i technologie tłumaczeniowe, Tłumaczenia ustne, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Specjalność: Przekład i technologie tłumaczeniowe 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.1_W01 kluczowe pojęcia związane z translatoryką i główne trendy rozwojowe we współczesnej 
translatoryce 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, 
K2_W09 

S2.1_W02 strategie i techniki tłumaczeniowe stosowane w różnych rodzajach tekstów pisemnych i 
audiowizualnych oraz w różnych kontekstach tłumaczeniowych 

K2_W04, K2_W01, K2_W11, 
praktyki 

S2.1_W03 najnowsze kierunki, problemy i metodologie badawcze z dziedziny przekładu pisemnego i 
audiowizualnego oraz wie, gdzie znajdują się najważniejsze translatoryczne ośrodki 
badawcze w Europie i na świecie 

K2_W07, K2_W06, K2_W10 

S2.1_W04 fundamentalne problemy przekładu jako zjawiska międzyjęzykowego i 
międzykulturowego 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, 
K2_W11 

S2.1_W05 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w kontekście przekładu 
pisemnego i audiowizualnego 

K2_W08, K2_W12 

S2.1_W06 ekonomiczne i prawne uwarunkowania pracy w zawodzie tłumacza K2_W10, 
K2_W11, 
K2_W12, praktyki 

S2.1_W07 środowisko pracy tłumacza i proces tłumaczenia K2_W01, K2_W02, 

S2.1_W08 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości i funkcjonowania tłumacza w ramach K2_W13 
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różnych form przedsiębiorczości (freelance, biura tłumaczy itp.) na rynku krajowym i 
międzynarodowym 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.1_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu translatoryki, by rozwiązywać 
złożone problemy w przekładzie przez dokonanie twórczej interpretacji tekstu źródłowego, 
właściwy dobór źródeł (np. branżowe słowniki, glosariusze, korpusy), oraz adekwatną 
ocenę funkcji przekładu i dobór strategii tłumaczeniowych właściwych dla tekstu 
docelowego i jego odbiorców 

K2_U01, K2_U02, K2_U07 

S2.1_U02 wykorzystać wiedzę z zakresu translatoryki przez dobór właściwych narzędzi w procesie 
tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak 
narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i post-edycja 

K2_U01, K2_U07 

S2.1_U03 wykorzystać wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych we współczesnej 
translatoryce, by przeprowadzić metodologicznie poprawne badanie z dziedziny przekładu 
oraz przeanalizować jego wyniki i określić implikacje 

K2_U01, K2_U04 

S2.1_U04 przetłumaczyć różne rodzaje tekstów z języków B i C na język rodzimy (język A) K2_U02, K2_U07 

S2.1_U05 w zrozumiały także dla niespecjalistów sposób komunikować się na tematy związane z 
przekładem z klientami, instytucjami i odbiorcami przekładu i odpowiednio uzasadnić 
podjęte decyzje i zastosowane strategie tłumaczeniowe 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.1_U06 prowadzić dyskusję na temat przekładu, rozumianego zarówno jako proces, jak i produkt, 
uwzględniając różne punkty widzenia i najnowsze wyniki badań translatorycznych 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.1_U07 kierować pracą zespołu w projekcie tłumaczeniowym K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10 

S2.1_U08 zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe z dziedziny translatoryki K2_U03, K2_U04, K2_U07 

S2.1_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie dzięki znajomości 
różnych ośrodków związanych z przekładem oraz dzięki wiedzy na temat źródeł, z jakich 
można korzystać, by podnieść swoje kompetencje w zakresie przekładu 

K2_U03, K2_U07, K2_U11, 
K2_U12 
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S2.1_U10 rozpoznać typ tłumaczonego tekstu w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka 
źródłowego na docelowy, dobierając adekwatne w danym kontekście ekwiwalenty 

K2_U02, K2_U04, K2_U07 

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.1_K01 krytycznej oceny tekstów oryginalnych i ich przekładów K2_K01, K2_K03, K2_K08 

S2.1_K02 do uznawania znaczenia wiedzy, w tym wiedzy translatorycznej, w rozwiązywaniu 
problemów przekładowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06, K2_K08 

S2.1_K03 krytycznej oceny badań z dziedziny translatoryki, w szczególności opublikowanych w 
czasopismach i monografiach naukowych oraz źródłach popularnonaukowych 

K2_K01, K2_K04 

S2.1_K04 inspirowania i organizowania działalności na rzecz dostępności mediów dla osób z 
niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie 
audiodeskrypcji, napisów międzyjęzykowych, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń 
na język migowy 

K2_K02, K2_K05, K2_K07 

S2.1_K05 przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz 
popularyzacji zawodu tłumacza pisemnego i audiowizualnego w społeczeństwie 

K2_K04, K2_K05, K2_K07 

S2.1_K06 inicjowania i przeprowadzania badań translatorycznych, w szczególności na rzecz poprawy 
jakości, roli i dostępności przekładu w społeczeństwie 

K2_K02, K2_K03, K2_K07 

S2.1_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej tłumacza tekstów pisemnych i 
audiowizualnych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych 

K2_K02, K2_K03, K2_K05 

S2.1_K08 podtrzymywania etosu zawodu tłumacza oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej tłumacza 

K2_K05, K2_K01 

S2.1_K09 brać czynny udział w procesie tłumaczenia na każdym jego etapie K2_K05 

S2.1_K10 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na rynku tłumaczeniowym krajowym 
i międzynarodowym 

K2_K09 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Specjalność: Tłumaczenia ustne 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.2_W01 kluczowe pojęcia związane z teorią przekładu ustnego i jej trendy rozwojowe (m. in. 
dotyczące głównych typów, odmian tłumaczenia ustnego oraz zastosowania nowych 
technologii, np. CAI) 

K2_W02, K2_W05, K2_W07 

S2.2_W02 strategie i techniki tłumaczeniowe stosowane w różnych rodzajach tekstów i kontekstach 
tłumaczeniowych (dot. tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego) 

K2_W01, K2_W04, K2_W11,  

S2.2_W03 najnowsze kierunki, problemy i metodologie badawcze z dziedziny przekładu ustnego 
(konferencyjnego i środowiskowego) oraz wie, gdzie znajdują się najważniejsze 
translatoryczne ośrodki badawcze w Europie i na świecie 

K2_W06, K2_W07, K2_W10 

S2.2_W04 fundamentalne problemy przekładu ustnego jako zjawiska międzyjęzykowego i 
międzykulturowego 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, 
K2_W11 

S2.2_W05 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w kontekście przekładu ustnego K2_W08, K2_W12 

S2.2_W06 ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania pracy w zawodzie tłumacza ustnego K2_W10, K2_W11, K2_W12 

S2.2_W07 środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego (konferencyjnego i 
środowiskowego) 

K2_W11 

S2.2_W08 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości  i funkcjonowania tłumacza w ramach 
różnych form przedsiębiorczości (freelance, biura tłumaczy itp.) na rynku krajowym i 
międzynarodowym 

K2_W13 
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Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.2_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego, by rozwiązywać 
złożone problemy w przekładzie poprzez właściwe przygotowanie się do zadania 
tłumaczeniowego, adekwatną ocenę funkcji przekładu i dobór strategii tłumaczeniowych 
właściwych dla kontekstu wykonania przekładu ustnego konferencyjnego i środowiskowego 

K2_U01, K2_U02, K2_U07, 
praktyki 

S2.2_U02 wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego przez dobór właściwych narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAI. 

K2_U01, K2_U07 

S2.2_U03 wykorzystać wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych we współczesnej 
translatoryce (tj. teorii przekładu ustnego), by przeprowadzić metodologicznie poprawne badanie 
z dziedziny teorii przekładu ustnego oraz przeanalizować jego wyniki i określić implikacje 

K2_U01 

S2.2_U04 przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków B i C na język rodzimy 
(język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C) 

K2_U02, K2_U07 

S2.2_U05 w zrozumiały także dla niespecjalistów sposób komunikować się na tematy związane z 
przekładem ustnym z klientami, instytucjami i odbiorcami przekładu ustnego i odpowiednio 
uzasadnić podjęte decyzje i zastosowane strategie tłumaczeniowe 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2U08, praktyki 

S2.2_U06 prowadzić dyskusję na temat przekładu ustnego, rozumianego zarówno jako proces, jak i 
produkt, uwzględniając różne punkty widzenia i najnowsze wyniki badań translatorycznych 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.2_U07 kierować pracą zespołu tłumaczy ustnych , a w szczególności współpracować z innymi 
tłumaczami podczas wykonywania zadania tłumaczeniowego 

K2_U04, K2_U07, K2_U09, 
K2U10, praktyki 

S2.2_U08 zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe z dziedziny przekładu ustnego K2_U03, K2_U04, K2_U07 

S2.2_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie dzięki znajomości 
różnych instytucji związanych z przekładem ustnym oraz dzięki wiedzy na temat źródeł, z 
jakich można korzystać, by podnieść swoje kompetencje w zakresie przekładu ustnego 

K2_U03, K2_U07, K2_U11, 
K2_U12 

S2.2_U10 rozpoznać typ tłumaczonego tekstu i przetłumaczyć go na język docelowy dobierając 
odpowiednie ekwiwalenty adekwatne do danego kontekstu społecznego 

K2_U04, K2_U07 
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Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.2_KO1 krytycznej oceny tekstów oryginalnych/wypowiedzi ustnych i ich przekładów K2_K01, K2_K03 

S2.2_KO2 do uznawania znaczenia wiedzy, w tym wiedzy translatorycznej, w rozwiązywaniu 
problemów przekładowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06, K2_K08 

S2.2_KO3 krytycznej oceny badań z dziedziny translatoryki (teorii przekładu ustnego), w szczególności 
opublikowanych w czasopismach naukowych i źródłach popularnonaukowych 

K2_K01, K2_K04, K2_K08 

S2.2_KO4 inspirowania i organizowania działalności na rzecz dostępności mediów dla osób z 
niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie tłumaczeń na 
język migowy, tłumaczeń ustnych na odległość oraz narzędzi wspomagających tłumaczenie 
ustne (CAI) 

K2_K02, K2_K05, K2_K07 

S2.2_KO5 przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tłumaczy ustnych 
i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza ustnego 

K2_K04, K2_K05 

S2.2_KO6 inicjowania i przeprowadzania badań nad przekładem ustnym, w szczególności na rzecz 
poprawy jakości, roli i dostępności przekładu ustnego w społeczeństwie 

K2_K02, K2_K03, K2_K07 

S2.2_KO7 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej tłumacza ustnego z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb rynkowych, w szczególności potrzeb społecznych 

K2_K02, K2_K03 
K2_K05 

S2.2_KO8 podtrzymywania etosu zawodu tłumacza oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej tłumacza ustnego 

K2_K01, K2_K05 

S2.2_K09 brać czynny udział w procesie tłumaczenia na każdym jego etapie K2_K05 

S2.2_K10 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na rynku tłumaczeniowym krajowym i 
międzynarodowym 

K2_K09 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Specjalność: Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Wiedza - absolwent zna i rozumie: 

S2.3_W01 kluczowe pojęcia, jakimi posługują się dziedziny wiedzy będące przedmiotem studiów (terminologia, 
translatoryka, literaturoznawstwo), tj. pojęcie tekstu, tekstu specjalistycznego oraz tekstu literackiego, 
bazy terminologicznej, słownika terminologicznego, narzędzi pracy tłumacza (np. CAT), definicji i 
definiowania, analizy kontrastywnej tekstów specjalistycznych, a także strukturę języków A, B i C; 

K2_W01, K2_W02, 
K2_W07, K2_W05, 
K2_W09 

S2.3_W02 główne tendencje rozwojowe: 
a) terminologii (od tradycyjnych słowników do wielojęzykowych specjalistycznych baz danych 
terminologicznych), 
b) translatoryki (od czasów najdawniejszych, tj. tłumaczeń ustnych i pisemnych sporządzanych dla 
potrzeb bieżących, po współczesne role, jakie odgrywają tłumacze pisemni i ustni, np. terminologa, 
weryfikatora, tłumacza tekstów specjalistycznych, specjalisty obsługującego systemy CAT oraz od 
tłumaczeń tekstów ogólnych do przekładu tekstów o bardzo wysokim stopniu specjalizacji), 
c) lingwistyki tekstu i lingwistyki korpusowej (od analizy czynników wewnątrztekstowych na 
materiale pojedynczego tekstu wyjściowego w języku A i tekstu docelowego w języku B do analizy 
kontrastywnej czynników wewnątrz- i okołotekstowych z wykorzystaniem korpusów tekstów); 
d) literaturoznawstwa; 

K2_W02, K2_W03, 
K2_W04, K2_W07, 
K2_W11, praktyki 

S2.3_W03 metody badawcze współczesnej leksykografii, lingwistyki korpusowej, literaturoznawstwa, 
translatoryki oraz terminologii; 

K2_W06, K2_W07 

S2.3_W04 fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku: 
a) różnych kultur (różnice kulturowe, problemy natury etycznej, religijnej, dyplomacja),  
b) dziedzin wiedzy (przekład specjalistyczny), 
c) przedstawicieli różnych warstw społecznych (komunikacja: laik – profesjonalista, profesjonalista-
profesjonalista); 

K2_W01, K2_W03, 
K2_W04, K2_W06, 
K2_W09, K2_W11 
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S2.3_W05 rozwój języka A, B i C i językoznawstwa; K2_W05 

S2.3_W06 główne ośrodki badawcze z dziedziny terminologii, translatoryki, literaturoznawstwa; K2_W10 

S2.3_W07 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przekładu pisemnego i 
ustnego oraz działalności terminologicznej;  

K2_W08, K2_W12, praktyki 

S2.3_W08 podstawowe zasady działalności terminologa i tłumacza na współczesnym rynku pracy w Polsce i w 
innych krajach (szanse rozwoju, oczekiwania pracodawców, organizacje zawodowe); 

K2_W10, K2_W11, 
K2_W12 

S2.3_W09 środowisko pracy terminologa i tłumacza oraz proces tłumaczenia ustnego i/lub pisemnego; K2_W02, K2_W09, 
K2_W11, K2_W12 

S2.3_W10 zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości i funkcjonowania terminologa i tłumacza w ramach 
różnych form przedsiębiorczości na rynku krajowym i międzynarodowym 

K2_W13 

Umiejętności - absolwent potrafi: 

S2.3_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie translatoryki, terminologii i literaturoznawstwa; K2_U01, K2_U02, 
K2_U03, K2_U07 

S2.3_U02 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy translacyjne i terminologiczne oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 
syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych; 

K2_U01, K2_U07 

S2.3_U03 wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii, translatoryki i literaturoznawstwa w celu 
dokonania odpowiedniej obserwacji tekstu i jego analizy; 

K2_U01 

S2.3_U04 formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla zawodowej działalności 
tłumaczeniowej i terminologicznej związanej z kierunkiem studiów; 

K2_U02, K2_U07, praktyki 
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S2.3_U05 formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi w wybranym przez siebie 
kontekście 

K2_U05, K2_U06, K2_U07, 
K2_U08 

S2.3_U06 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę 
dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów terminologii, translatoryki lub literaturoznawstwa, 
posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią; 

K2_U05, K2_U06, K2_U08 

S2.3_U07 prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie wybranych dziedzin 
(terminologii, translatoryki, literaturoznawstwa); 

K2_U04, K2_U06, K2_U09, 
K2_U10 

S2.3_U08 kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 
wiodącą rolę w zespołach; 

K2_U04, K2_U07 
 

S2.3_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w 
tym zakresie; 

K2_U03, K2_U07, 
K2_U11, K2_U12 

S2.3_U10 dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka 
źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych; 

K2_U02, K2_U04 
K2_U07 

S2.3_U11 dokonać weryfikacji i oceny przedstawionego tłumaczenia; K2_U01, K2_U04, 
K2_U07  

S2.3_U12 tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze 
specjalistyczne w języku A, B i C; 

K2_U04, K2_U07 

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do: 

S2.3_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu terminologii, leksykografii 
terminologicznej, lingwistyki korpusowej i teorii przekładu specjalistycznego; 

K2_K01, K2_K03, praktyki 

S2.3_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w 
rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów translacyjnych oraz potrzeby zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem takich problemów; 

K2_K01, K2_K04, K2_K05, 
K2_K06 
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S2.3_K03 wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z 
efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w 
praktyce tłumaczeniowej; 

K2_K02, K2_K03 
K2_K05 

S2.3_K04 inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w praktyce tłumaczeniowej; 

K2_K04, K2_K06, 
K2_K07 

S2.3_K05 odpowiedniego pełnienia roli tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa z uwzględnieniem 
zwiększających się potrzeb społecznych, w tym: 
- rozwijania dorobku zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa, 
- podtrzymywania etosu tłumacza tekstów specjalistycznych i tłumacza literackiego; 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza, określonych w kodeksie tłumacza oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i 
podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie; 

K2_K04, K2_K05 

S2.3_K06 aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, właściwej oceny znaczenia nowych 
zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej; 

K2_K02, K2_K03, 
K2_K05. 

S2.3_K07 stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny zarówno tłumaczenia ustnego, 
jak i pisemnego; 

K2_K01, K2_K02, K2_K03, 
K2_K04, K2_K08, praktyki 

S2.3_K08 stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i terminografa oraz tłumacza tekstów 
specjalistycznych. 

K2_K01, K2_K02, K2_K03, 
K2_K04 

S2.3_K09 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów terminologicznych i 
tłumaczeniowych, a także działalności indywidualnej na krajowym i międzynarodowym rynku usług w 
tych sektorach  

K2_K09 
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Specjalność: Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 
• angielski 
• francuski 
• hiszpański 
• niemiecki 
• rosyjski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
• angielski 
• francuski 
• hiszpański 
• japoński 
• niemiecki 
• rosyjski 
• szwedzki 

Język A = język polski 
 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne      
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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PR 
Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 

przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawien
ie koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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glottodydaktycznych 
Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 

kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: teorie 
literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
- w gestii 

B nauki społeczne 
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np. 
Socjologia/Psychologia/Pedagogika/M
edioznawstwo/Politologia/Ekonomia/ 
Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

prowadząceg
o 

Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
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K2_K01, K2_K06, K2_K08 
Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie 
ustnej, esej 
itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
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analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP/EU 
T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Przekład specjalistyczny 
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
 
Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe        Pr 120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  

  



23 

Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13, 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Przekład pisemny Blok I jęz. B  
 
Przekład pisemny Blok I jęz. C  

   Ć     120 
+120 
(po 4 
moduły 
w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

8+8 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 
narzędzi CAT. 
Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
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- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Sześć modułów tłumaczeń dziedzinowych: 
Prawo krajowe, Ekonomiczne, Naukowo-techniczne, Teksty kultury, Finanse i bankowość, Prawo unijne i międzynarodowe 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo jęz. B (CAT) - poziom 
zaawansowany  
 
Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo jęz. C (CAT) - poziom 
zaawansowany  

   Ć     30+30 2+2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wybranych programów 
wspomagających tłumaczenie pisemne (narzędzi CAT), ich architektury oraz poszczególnych komponentów, które są 
obecnie stosowane na rynku tłumaczeniowym. Kurs stanowi kontynuację - na poziomie zaawansowanym - programu 
realizowanego na studiach I stopnia. 
Umiejętności przekładowe wykorzystujące możliwości programów bezpłatnych oraz licencjonowanych (między innymi 
MemoQ, Trados) będą doskonalone na podstawie bardziej złożonych i wyspecjalizowanych tekstów o różnorodnej 
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tematyce. 
Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Tłumaczenie maszynowe i postedycja 
jęz. B lub C 

   Ć     30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z technologią tłumaczenia maszynowego (MT), zarówno od strony teoretycznej, jak 
i praktycznej, a także z zasadami postedycji tłumaczeń maszynowych. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym z wykorzystaniem dostępnych (lub własnych) rozwiązań MT. Omawiane zagadnienia obejmują: typy 
tłumaczeń maszynowych, trenowanie silników MT, integracja narzędzi CAT z systemami MT, postedycja tłumaczeń, 
kategorie błędów, stopnie postedycji. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K07, 
K2_K08,  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U05, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K09 

*Przekład audiowizualny w języku B:  
Napisy / Dubbing / Wersja lektorska 
(1 przedmiot do wyboru) 
 

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego przedmiotu spośród oferowanych (oferta zmienia się w zależności od cyklu zajęć, preferencji studentów i 
możliwości kadrowych): 
*Przekład audiowizualny: Napisy  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie napisów. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym, a jego uczestnicy pracują na profesjonalnym oprogramowaniu do opracowywania napisów (EZTitles) oraz 
platformie do opracowywania i zarządzania napisami OOONA. 
Omawiane zagadnienia obejmują: teoretyczne i praktyczne aspekty opracowywania napisów, rozstawianie napisów, 
przestrzenne i czasowe ograniczenia w napisach, prędkość ukazywania się napisów, napisy a cięcia montażowe, typowe 
techniki tłumaczeniowe, dobre praktyki, a także przekład elementów kulturowych, różnych rejestrów językowych i form 
adresatywnych. 
*Przekład audiowizualny: Dubbing  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie dubbingu. Kurs prowadzony jest w laboratorium 
komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: teoretyczne i praktyczne aspekty tłumaczenia na potrzeby dubbingu, w tym specyfikę 
przekładu na potrzeby dubbingu, różne rodzaje synchronizacji w dubbingu, przekład dźwięków i odgłosów, zasady 
opracowywania skryptu z tłumaczeniem dla studia nagrań, a także przekład elementów kulturowych, nazw własnych, 
humoru, różnych rejestrów językowych oraz przekład na potrzeby filmów animowanych i filmów aktorskich. 
*Przekład audiowizualny: Wersja lektorska  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przekładem filmowym w formie wersji lektorskiej. Kurs prowadzony jest w 
laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę tłumaczenia w formie wersji lektorskiej w filmach fabularnych i 
dokumentalnych, typowe techniki tłumaczeniowe, konieczność redukcji oryginalnych dialogów, zasady opracowywania 
skryptu z tłumaczeniem dla lektora, a także przekład elementów kulturowych, humoru oraz różnych rejestrów językowych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_W13, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K05, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.1_W02, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U07, S2.1_U09, S2.1_K01, 
S2.1_K05, S2.1_K06, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K10 

*Dostępność: 
 Audiodeskrypcja /Napisy dla 
niesłyszących/ Respeaking / 
Tłumaczenie języka migowego (1 

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 

B językoznawstwo 
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przedmiot do wyboru)  cząstkowych  
test końcowy 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego spośród przedmiotów: 
Audiodeskrypcja 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z audiodeskrypcją (AD) - specjalną techniką opisywania filmów dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Kurs prowadzony jest w laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady i standardy tworzenia audiodeskrypcji, zróżnicowane potrzeby użytkowników AD 
(osób niewidomych i słabowidzących), zasady opracowywania skryptu AD, obiektywizm/subiektywizm opisu, opis 
bohaterów, miejsc, czynności i emocji, różne strategie opisywania, tłumaczenie skryptów AD z innych języków, a także AD 
do różnych gatunków filmowych, dzieł sztuki i wydarzeń na żywo. 
Napisy dla niesłyszących  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów dla niesłyszących. Kurs prowadzony 
jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do opracowywania napisów 
(EZTitles). 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady opracowywania napisów dla niesłyszących w Polsce i na świecie, zróżnicowanie 
grupy docelowej napisów(osób Głuchych i słabosłyszących), prędkość wyświetlania napisów a prędkość czytania, skracanie 
tekstu i dosłowność, a także opis dźwięków i muzyki oraz różne sposoby oznaczania bohaterów (kolory, etykietki, 
rozstawienie). 
 
 
Respeaking  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu. Kurs 
prowadzony jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do rozpoznawania 
mowy i przetwarzania jej na tekst. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu w ramach jednego 
języka oraz z tłumaczeniem z języka obcego, technikę “salami”, moderację, accuracy rate, oraz ocenę jakości napisów 
(modele NER i NTR). 
 
 
Tłumaczenie języka migowego 
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia języków wizualno-przestrzennych. Kurs prowadzony jest 
w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem nagrań wideo prezentujących m.in. przykładowe rodzaje tłumaczenia 
oraz sytuacje tłumaczenia w różnych środowiskach. 
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Omawiane zagadnienia obejmują: charakterystykę społeczności osób głuchych pod kątem zróżnicowanych potrzeb 
komunikacyjnych, umiejscowienie tłumaczenia języków migowych w typologiach przekładu, wpływ modalności języka 
migowego na trudności w tłumaczeniu, proces profesjonalizowania się zawodu tłumacza języka migowego w Polsce i na 
świecie, etykę i standardy zawodowe tłumaczy języków migowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W03, K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01,K2_K02, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U02, S2.1_U04, S2.1_U07, S2.1_U09, S2.1_K01, 
S2.1_K04, S2.1_K05, S2.1_K06, S2.1_K08, S2.1_K09 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym):390  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720  
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawieni

e całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU 
praca 
proj 
(w gestii 
prowadzące-
go) 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do 
wyboru (fakultet językoznawczy/ 
translatoryczny/ glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o –  
EP 
EU 
T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - (test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp.) 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu (cechy 
przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką zawodową 
tłumacza. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 
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Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot 
interdyscyplinarny) 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Przekład i technologie tłumaczeniowe 

Przekład pisemny Blok I jęz. B - 
c.d. 
 
Przekład pisemny Blok I jęz. C - 
c.d. 

   Ć     60 +60 
(po 2 
moduł
y w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

4+4 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 
narzędzi CAT. 
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Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Sześć modułów tłumaczeń dziedzinowych: 
Prawo krajowe, Ekonomiczne, Naukowo-techniczne, Teksty kultury, Finanse i bankowość, Prawo unijne i międzynarodowe 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12,K2_W13,  K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Przekład pisemny Blok II jęz. B  
 
Przekład pisemny Blok II jęz. C 

   Ć     60 +60 
(po 2 
moduł
y w 
języku 
B i w 
języku 
C) 

4+4 
(po 2 za 
każdy 
moduł) 

ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu wielu dziedzin (wybór 
czterech z sześciu) z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz 



34 

narzędzi CAT. 
Treści kształcenia: 
- specyfika tłumaczenia pisemnego tekstów z danej dziedziny, 
- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny, 
- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja), 
- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości 
pozyskanych ekwiwalentów, 
- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- problem dopasowania przekładu do odbiorcy, 
- problem właściwej terminologii w tekstach z danej dziedziny i hierarchia źródeł, 
- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, 
- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny, 
- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów z danej dziedziny. 
Do wyboru dwa moduły dziedzinowe spośród następujących: semestr 3: polityczno-społeczne/ literackie;, semestr 4: 
środowiskowe/autorskie 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Lokalizacja język B    Ć     30 2 ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką lokalizacji, w tym np. lokalizacji oprogramowania, stron internetowych 
czy gier komputerowych, oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Kurs prowadzony jest w 
laboratorium komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (CAT). Omawiane 
zagadnienia obejmują internacjonalizację tekstu, dopasowanie tłumaczenia do potrzeb odbiorcy docelowego i aspekty 



35 

techniczne. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, K2_U02,K2_U05, 
K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, 
K2_K07, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W02, S2.1_W03, S2.1_W04, S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_W08, S2.1_U01, S2.1_U02, S2.1_U04, 
S2.1_U05, S2.1_U06, S2.1_U07, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K05, S2.1_K10 
 

Zarządzanie projektem 
tłumaczeniowym 

   Ć     30 2    

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest rozwijanie kompetencji studentów w zakresie zarządzania projektem tłumaczeniowym oraz integracja 
kompetencji tłumaczeniowych nabytych na innych kursach. Kurs prowadzony jest metodą pracy grupowej. Omawiane i 
ćwiczone zagadnienia to: organizacja pracy zespołu tłumaczeniowego, podział na role (kierownik projektu, tłumacz, 
terminolog, korektor), opracowanie dokumentacji projektu, dobór narzędzi CAT, przygotowanie tekstu do tłumaczenia i 
wsparcie terminologiczne, kontrola jakości tłumaczenia. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W08, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U02, K2_U07, K2_U05, K2_U06, K2_U08, 
K2_U04, K2_U09, K2_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.1_W05, S2.1_W06, S2.1_W07, S2.1_U04, S2.1_U05, S2.1_U07, S2.1_W08, S2.1_U10, S2.1_K01, S2.1_K02, 
S2.1_K07, S2.1_K08, S2.1_K09, S2.1_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230 
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Specjalność: Tłumaczenia ustne 
Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 

• angielski 
• francuski 
• hiszpański 
• niemiecki 
• rosyjski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
• angielski 
• francuski 
• hiszpański 
• japoński 
• niemiecki 
• rosyjski 
• szwedzki 

Język A = język polski 
 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 

E 
Proj 
PR 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 
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przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawieni
e koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 
glottodydaktycznych 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 
kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
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humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: 
teorie literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 
np. 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
w gestii 
prowadząceg

B nauki społeczne 
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Socjologia/Psychologia/Pedagogika/M
edioznawstwo/Politologia/Ekonomia/ 
Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

o 

Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
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K2_K01, K2_K06, K2_K08 
Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
 

OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP lub 
EU 
T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 

Treści programowe dla przedmiotu  Przekład specjalistyczny 
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 Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
 
Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe         120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
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godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13, 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Tłumaczenia ustne 

Teoria przekładu ustnego 
 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Podczas zajęć przedstawiona jest historia przekładu ustnego, stan obecny zawodu tłumacza konferencyjnego, 
środowiskowego i tłumacza języka migowego. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z przekładem ustnym 
(proces i produkt, kształcenie). 
Słuchacze poznają różnice między przekładem pisemnym i ustnym; teoretyczne aspekty przekładu ustnego; aspekty 
wniosków badawczych w dziedzinach mających znaczenie dla przekładu ustnego, na przykład, w językoznawstwie i 
naukach kognitywnych. 
Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia: 
• Badania nad przekładem ustnym: definicje, pojęcia, koncepcje, klasyfikacje i historia 
• Typy przekładu ustnego: konsekutywne, symultaniczne, symultaniczne z tekstem, tłumaczenie na odległość 
• Przekład ustny w instytucjach europejskich i międzynarodowych 
• Stowarzyszenia zawodowe i kodeksy etyki tłumaczy ustnych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, K2_W09, K2_W06, K2_W10, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W11, K2_W12, 
K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U03, K2_K01, K2_K04, K2_K05 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W07, S2.2_U03, S2.2_U06, S2.2_U08, S2.2_K03, 
S2.2_K08 

Nazwa przedmiotu 
Przekład środowiskowy  
 
 

W        30 2 EP/EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z drugą odmianą tłumaczenia ustnego, obok tłumaczenia konferencyjnego. Kurs 
prowadzony jest w formie wykładu. 
  
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę tłumaczenia środowiskowego, rozmaite konteksty (instytucje), w których jest 
stosowane, osobę tłumacza, jego kompetencje i pełnione przez niego role, strategie i techniki tłumaczenia środowiskowego, 
wymiar językowy i kognitywny przekładu oraz aspekty etyczne tłumaczenia środowiskowego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_W05, K2_W09, K2_W06, K2_W10, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W11, K2_W12, 
K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U03, K2_K01, K2_K04, K2_K05 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W07, S2.2_U03, S2.2_U06, S2.2_U08, S2.2_K03, 
S2.2_K08 

Tłumaczenie konsekutywne B 
 
Tłumaczenie konsekutywne C 

   Ć     120+1
20 

8+8 EU 
ocena ciągła 
na podstawie 
zadań 
cząstkowych 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

semestr 1: 
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem konsekutywnym 
(podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia ustnego , notacja, mnemotechniki, strategie, etyka w tłumaczeniu 
ustnym itd.), jak również przybliżenie studentom charakterystyki zawodu. 
Zagadnienia: 
1. wprowadzenie: prezentacja podstawowych procesów zachodzących w procesie tłumaczenia ustnego, a także modelu 
komunikacyjnego w tłumaczeniu konsekutywnym 
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2. wykształcenie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego bez notacji,  
3. ćwiczenia na pamięć krótkotrwałą, podstawowe mnemotechniki i zapamiętywanie struktury tekstów o długości 1-3 
min 
4. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu 
5. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie treści 
6. ćwiczenia na teksty z notacją, długość1-4 min. 
7. etyka w pracy tłumacza ustnego 
8. zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego 
semestr 2: 
Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenie konsekutywnego. Studenci ćwiczą 
tłumaczenie dłuższych fragmentów oraz wykorzystanie technik notacyjnych. Dokładniej poznają charakterystykę zawodu i 
zyskują umiejętność autokorekty obiektywnej oceny jakości tłumaczeń innych osób. Poznają i ćwiczą tłumaczenie 
towarzyszące. 
 
Zagadnienia: 
1. wprowadzenie: podsumowanie i przypomnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej tłumaczenia konsekutywnego 
nabytej w module TKO1 
2. tłumaczenie konsekutywne z notacją, teksty trwające od 2 do 6 minut 
3. rozwinięcie umiejętności w zakresie technik notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu 
oraz treści, ćwiczenia na tekstach o długości od 2 do 6 minut 
4. identyfikacja problemów i błędów w notacji 
5. alternatywne tryby tłumaczenia konsekutywnego: liaison/ad hoc, sim-consec. 
6. Etyka w pracy tłumacza ustnego 
7. Zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

Tłumaczenie symultaniczne B    Ć     30+30 2+2 ZS  językoznawstwo 
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Tłumaczenie symultaniczne C 

ocena ciągła 
na podstawie 
zadań 
cząstkowych 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem symultanicznym 
(podzielność uwagi, podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia symultanicznego, operowanie dwoma 
językami - aktywacja dwujęzyczna, praca z décalagem, strategie, etyka w tłumaczeniu ustnym itd.). Studenci poznają 
również podstawowe cechy charakterystyczne pracy w kabinie. 
Zagadnienia: 

1.  Wprowadzenie do trybów tłumaczenia i charakterystyka tłumaczenia ustnego; 
2.  Wprowadzenie do metod, strategii i technik tłumaczenia symultanicznego z języka B na język A (polski); 
3.  Wprowadzenie do pracy w kabinie: operowanie mikrofonem, obsługa pulpitu tłumacza, operowanie funkcją 
„mute/cough”; podstawowe zasady zmiany tłumacza aktywnego i pasywnego; 
4.  Rozwijanie technik tłumaczenia symultanicznego tekstów o stopniowo zwiększającym się poziomie trudności; 
5.  Rozwijanie umiejętności takich jak podzielność uwagi, aktywacja dwujęzyczna, operowanie tzw. décalagem czy 
antycypacja; rozwijanie pamięci roboczej tłumacza; 
6. Doskonalenie technik tłumaczenia tekstów narracyjnych i argumentacyjnych o długości ok. 10 min.; 
7. Doskonalenie jakości tłumaczenia w oparciu o kryteria takie jak: wierność wobec oryginału, płynność wypowiedzi, 
logika i poprawność tekstu docelowego; 
8. Etyka w pracy tłumacza ustnego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

*Dostępność: 
 Audiodeskrypcja /Napisy dla 
niesłyszących/ Respeaking / 
Tłumaczenie języka migowego (1 
przedmiot do wyboru)  

 K       30 2 ZS 
ocena ciągła 
na podstawie 
prac 
cząstkowych  
test końcowy 

B językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Wybór jednego spośród przedmiotów: 
Audiodeskrypcja 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z audiodeskrypcją (AD) - specjalną techniką opisywania filmów dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Kurs prowadzony jest w laboratorium komputerowym. 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady i standardy tworzenia audiodeskrypcji, zróżnicowane potrzeby użytkowników AD 
(osób niewidomych i słabowidzących), zasady opracowywania skryptu AD, obiektywizm/subiektywizm opisu, opis 
bohaterów, miejsc, czyności i emocji, różne strategie opisywania, tłumaczenie skryptów AD z innych języków, a także AD 
do różnych gatunków filmowych, dzieł sztuki i wydarzeń na żywo. 
 
Napisy dla niesłyszących  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów dla niesłyszących. Kurs prowadzony 
jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do opracowywania napisów 
(EZTitles). 
Omawiane zagadnienia obejmują: zasady opracowywania napisów dla niesłyszących w Polsce i na świecie, zróżnicowanie 
grupy docelowej napisów(osób Głuchych i słabosłyszących), prędkość wyświetlania napisów a prędkość czytania, skracanie 
tekstu i dosłowność, a także opis dźwięków i muzyki oraz różne sposoby oznaczania bohaterów (kolory, etykietki, 
rozstawienie). 
 
 
Respeaking  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu. Kurs 
prowadzony jest w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do rozpoznawania 
mowy i przetwarzania jej na tekst. 
Omawiane zagadnienia obejmują: specyfikę opracowywania napisów na żywo za pomocą respeakingu w ramach jednego 
języka oraz z tłumaczeniem z języka obcego, technikę “salami”, moderację, accuracy rate, oraz ocenę jakości napisów 
(modele NER i NTR). 
 
 
Tłumaczenie języka migowego 
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia języków wizualno-przestrzennych. Kurs prowadzony jest 
w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem nagrań wideo prezentujących m.in. przykładowe rodzaje tłumaczenia 
oraz sytuacje tłumaczenia w różnych środowiskach. 
Omawiane zagadnienia obejmują: charakterystykę społeczności osób głuchych pod kątem zróżnicowanych potrzeb 
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komunikacyjnych, umiejscowienie tłumaczenia języków migowych w typologiach przekładu, wpływ modalności języka 
migowego na trudności w tłumaczeniu, proces profesjonalizowania się zawodu tłumacza języka migowego w Polsce i na 
świecie, etykę i standardy zawodowe tłumaczy języków migowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W03, K2_W04, K2_W01, K2_W02, K2_W11, K2_U01, K2_U02, K2_U07, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U10, 
K2_U03, K2_U11, K2_U12, K2_K01,K2_K02, K2_K03, K2_K08, K2_K04, K2_K05, K2_K07 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.2_W02, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_U02, S2.2_U04, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_K01, 
S2.2_K04, S2.2_K05, S2.2_K06, S2.2_K08, S2.2_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 28 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):32 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne      
I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawien
ie całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawst
wo 
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Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny  
* do wyboru (fakultet 
językoznawczy/ translatoryczny/ 
glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B różne dyscypliny  

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
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Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu 
(cechy przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką 
zawodową tłumacza. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot inter-
dyscyplinarny) 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

 
II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Tłumaczenia ustne 
Tłumaczenie konsekutywne B 
(Ćw.) 
Tłumaczenie konsekutywne C 
(Ćw.) 

   Ć     30+30 2+2 ocena ciągła, 
EU 

 językoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenie konsekutywnego (ostatni 
semestr). Studenci ćwiczą tłumaczenie dłuższych fragmentów oraz wykorzystanie technik notacyjnych. Dokładniej poznają 
charakterystykę zawodu i zyskują umiejętność autokorekty obiektywnej oceny jakości tłumaczeń innych osób. Poznają i 
ćwiczą tłumaczenie towarzyszące. 
Studenci doskonalą swoją technikę notacji. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przypomina i poszerza praktyczne 
informacje dotyczące zawodu tłumacza konsekutywnego oraz etyki pracy tłumacza Oprócz tłumaczenia konsekutywnego w 
trybie „tradycyjnym” studenci poznają i ćwiczą tłumaczenie konsekutywne towarzyszące w trybie liaison/ad hoc). W czasie 
zajęć studenci pracują nie tylko nad doskonaleniem warsztatu tłumacza, ale także dzięki stosowanym tekstom rozszerzają 
swoją wiedzę ogólną i znajomość języków (ojczystego i obcego). Na ostatnim etapie kształcenia stosuje się większą ilość 
tekstów wyspecjalizowanych, dziedzinowych, wymagających przygotowania leksykalnego i stanowiących większe 
wyzwanie dla studentów. 
Studenci uczestniczą w lekcjach wirtualnych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, doskonaląc swoje umiejętności 
tłumaczenia konsekutywnego i poddając się zewnętrznej ocenie prowadzących z tychże placówek i instytucji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

Tłumaczenie symultaniczne język 
B 
Tłumaczenie symultaniczne język 
C 

   Ć     120+1
20 

8+8 ocena ciągła, 
EU 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu semestr 3: 
Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zwiększonym 
stopniu trudności, a także doskonalenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i współpracy w kabinie. 
Zagadnienia: 
1. Rozwijanie poprawnej artykulacji: operowania głosem i mówienia do mikrofonu (w tym oddychania i odpowiedniego 
ustawienia mikrofonu); 
2. Rozwijanie umiejętności szybkiego rozpoznawania w oryginalnym wystąpieniu i oddawanie w tłumaczeniu 
specyficznych środków stylistycznych (takich jak neologizmy, związki frazeologiczne, itd.); 
3. Poszerzanie wiedzy i kultury ogólnej; 
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4. Doskonalenie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji i systemie prawnym, politycznym czy gospodarczym Polski, Unii 
Europejskiej oraz krajów z danego obszaru językowego, a także z zakresu szeroko pojętej kultury; 
5. Ćwiczenie sprawnego oddawania treści językowych specyficznych dla języka oryginału (liczby, nazwy geograficzne i 
historyczne, patronimiki i toponimy) w języku tłumaczenia; 
6. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych w zakresie tłumaczenia symultanicznego w warunkach zróżnicowanych nadawców 
tekstu oryginału; 
7. Analizę leksykograficzno-gramatyczno-frazeologiczną tekstu oryginału prowadząca do wzbogacania słownictwa i 
frazeologii u studentów oraz ćwiczenia umiejętności kojarzenia znaczeń i dociekania kontekstualnego sensu wypowiedzi w 
języku oryginału; 
8. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego w oparciu o teksty specjalistyczne oraz o zwiększonym stopniu 
trudności, a także dłuższe niż 10 min.; 
9. Ćwiczenie umiejętnej pracy z materiałami źródłowymi; 
10. Ćwiczenie współpracy w kabinie. 
semestr 4: 
Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zaawansowanym 
stopniu trudności, a także doskonalenie umiejętności pracy w kabinie oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy 
w Polsce i Unii Europejskiej. Zajęcia w ostatnim semestrze pracy można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, studenci 
doskonalą umiejętności przekładu symultanicznego w trybie warsztatowym, z naciskiem położonym na oddanie szczegółów, 
logikę tekstu docelowego, poprawną artykulację i odpowiedni styl wypowiedzi. Ćwiczona jest praca z różnymi tekstami, o 
wysokim stopniu trudności i zróżnicowanej stylistyce, logice, a także właściwościach mówcy. 
Ponadto studenci pracują w grupach oraz biorą udział w sesjach symulujących rzeczywiste zlecenia - tzw. mock 
conferences. Symulacje te mają na celu przygotowanie studentów do pracy po studiach. Uczestnicy zajęć doskonalą 
warsztat przygotowania się do zlecenia, współpracy w kabinie, współpracy z wirtualnym klientem oraz zachowania podczas 
samych „zleceń”. Studenci uczestniczą także w lekcjach wirtualnych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.  

1. Doskonalenie umiejętności zdobytych w poprzednich semestrach; 
2. Dodatkowe doskonalenie warsztatu tłumacza w oparciu o indywidualną ocenę tłumaczenia: uzupełnianie braków i 
umiejętności; 
3. Ćwiczenie tłumaczenia wyspecjalizowanego i o wysokim stopniu trudności; 
4. Doskonalenie tłumaczenia prelegentów rodzimych i z obcymi akcentami, o różnych stylach przemawiania i 
konstruowania wypowiedzi; 
5. Ćwiczenie współpracy z klientem i zachowania się podczas zlecenia; 
6. Doskonalenie współpracy w kabinie; 
7. Przygotowanie do akredytacji. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01, 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12, K2_K01, 
K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K07, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2.2_W01, S2.2_W02, S2.2_W03, S2.2_W04, S2.2_W05, S2.2_W06, S2.2_W07, S2.2_W08, S2.2_U01, S2.2_U02, 
S2.2_U04, S2.2_U05, S2.2_U07, S2.2_U09, S2.2_U10, S2.2_KO1, S2.2_KO2, S2.2_KO4, S2.2_KO5, S2.2_KO6, 
S2.2_KO7, S2.2_KO8, S2.2_K09, S2.2_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim):27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku):60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 

Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230  
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Specjalność: Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Lista oferowanych języków B (pierwszy język obcy): 
• angielski 
• niemiecki 
• rosyjski 
• włoski 

Lista oferowanych języków C (drugi język obcy): 
• angielski 
• niemiecki 
• rosyjski 
• włoski 

Język A = język polski 
 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/
B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Proseminarium magisterskie   S      30 4 ocena ciągła 

E 
Proj 
PR 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej w języku obcym. Ich celem jest 
przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań zakresie danej dyscypliny oraz 
wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
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programu studiów K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Seminarium magisterskie   S      30 5 ocena ciągła 
E 
Proj 
PR 
przedstawieni
e koncepcji 
badania 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Współczesne tendencje w badaniach 
językoznawczych / 
literaturoznawczych / 
glottodydaktycznych 

 K       30 2 T B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest przedstawienie tendencji badawczych obecnych współcześnie w jednym wybranym przez studentów 
kontekście, a także współczesnych związków językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi. Szczególne miejsce zajmuje tu zwrot dyskursywny w świetle najnowszych kontaktów 
językoznawstwa / literaturoznawstwa / glottodydaktyki z takimi pokrewnymi obszarami wiedzy, jak np. filozofia, 
socjologia, psychologia społeczna, etnografia czy nauki kognitywne.  
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05 K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Metodologia badań literackich / 
językoznawczych / 
glottodydaktycznych – poziom 
zaawansowany 

W        30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot ma na celu przegląd kierunków metodologicznych w dwudziestowiecznej nauce o literaturze/ języku/ nabywaniu 
języka, a także syntezę wiadomości w wybranym zakresie. Student ma możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej głównych 
metodologii stosowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze/ językoznawcze/ glottodydaktyczne takich, jak: 
teorie literackie, strukturalizm, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne i korpusowe, akwizycja języka. 
Studentom przedstawione zostaną także zadania i metody badawcze w wybranym przez nich kontekście, co ma szczególnie 
na celu przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ 
glottodydaktyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

Dwa przedmioty z puli nauk 
społecznych 
np. 
Socjologia/Psychologia/Pedagogika/
Medioznawstwo/Politologia/Ekonom
ia/ Podstawy prawa/ Historia 
filozofii/Estetyka i kultura 
współczesna  
* do wyboru 

W        30+30 2+3 EP lub EU 
w gestii 
prowadząceg
o 

B nauki społeczne 
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Treści programowe dla przedmiotu  Treści programowe uzależnione będą od wybranego przez studenta modułu kształcenia, w którym będzie realizowany 
konkretny przedmiot z dziedziny nauk społecznych. 
 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny * do wyboru 
(fakultet translatoryczny/ 
językoznawczy/ literaturoznawczy/ 
glottodydaktyczny) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o - test 
pisemny lub 
zaliczenie w 
formie ustnej, 
esej itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Metodologia badań nad przekładem 
 
 
 

W        30 3 EP lub EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą w zakresie przekładoznawstwa, z kierunkami badań 
przekładoznawczych podejmowanych obecnie na świecie oraz z ich metodami, co pozwoli na prowadzenie własnych badań 
w tym obszarze. Dokonany zostanie przegląd aktualnych badań w wielu obszarach. 
Wśród metod badań translatorycznych omówione zostaną: action research, badania bibliometryczne, studia przypadku, 
analiza konwersacyjna, badania korpusowe, krytyczna analiza dyskursu, etnografia komunikacji, badania eksperymentalne, 
histoire croisée, wywiady i grupy fokusowe, analiza narracji, obserwacje, ankiety. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności  

nie dotyczy 
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Wykład specjalizacyjny 
* do wyboru z oferty 

W        30 2 w gestii 
prowadząceg
o - EP lub 
EU 
T 
Poj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w 
różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu 
(jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają 
studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia 
się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań. 
Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język 
angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W11, K2_W12, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przekład specjalistyczny / Przekład 
literacki 
* do wyboru 
 
 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
E 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Przekład specjalistyczny 
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad 
takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych 
przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie 
świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu 
przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych. 
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Przekład literacki  
Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii przekładu, zarówno z zakresu filozofii i historii przekładu, jak i 
najnowszych badań nad przekładem tekstu literackiego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy 
tekstów literackich przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B przy wykorzystaniu literatury dziedziny 
naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, 
żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Przekład specjalistyczny 
K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K08 
 
Przekład literacki  
K2_W02, K2_W03, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K08 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Praktyki tłumaczeniowe         120 4 zaliczenie na 
podstawie 
zaświadczeni
a i opinii 
pracodawcy 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego 
roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni 
przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student zobligowany jest do odbycia 120 
godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 
godzin). 
Terminem odbywania praktyk są miesiące wakacyjne. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia ich z opiekunem praktyk tłumaczeniowych na kierunku, o ile nie kolidują z innymi obowiązkami studenta 
(zajęciami lub egzaminami). 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W04, K2_W08, K2_W12, K2_W13 
K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11 
K2_K02, K2_K05, K2_K06, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Praktyki wspólne dla całego kierunku 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Metodologia badań 
terminologicznych 

W        30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Celem zajęć jest przedstawienie metodologii stosowanych w badaniach terminologicznych, a zatem wyposażenie studenta w 
narzędzia umożliwiające samodzielne przeprowadzenie analizy terminologicznej na poziomie pracy magisterskiej. Zakłada 
to opanowanie zasad konstruowania hipotez i modeli teoretycznych z zakresu terminologii oraz umiejętność ewaluacji ich 
przydatności i skuteczności opisowej. Pod kątem uzyskania wiedzy praktycznej w zakresie terminologii zostaną 
przedstawione zasady gromadzenia i porządkowania danych terminologicznych, podstawy analizy ilościowej i jakościowej 
danych, tworzenie opisów statystycznych i ankiet ewaluacyjnych. Kurs przygotowuje studentów do ćwiczeń praktycznych z 
terminologii specjalistycznej w drugim semestrze I roku i trzecim semestrze II roku. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U09, K2_U11  
K2_K01, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U05, S2.3_U07, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K08 

Bazy terminologiczne i narzędzia 
pracy tłumacza 

 K       30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem narzędzi/ technologii informatycznych 
wspomagających proces tłumaczenia w celu zdobycia i doskonalenia umiejętności tworzenia baz terminologicznych oraz 
zarządzania nimi. 
Treści programowe dotyczą następujących tematów: 
- specyfika procesu tłumaczenia wspomaganego technologią CAT; 
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- typologia programów CAT oraz narzędzi terminologicznych;  
- podstawowe terminy związane z technologią CAT; 
- podstawowe zasady tworzenia baz terminologicznych na potrzeby projektu tłumaczeniowego; 
- tworzenie baz terminologicznych na bazie projektów tłumaczeniowych z wykorzystaniem funkcji ekstrakcji terminów; 
- tworzenie baz terminologicznych z wykorzystaniem korpusu tekstów równoległych;  
- tworzenie baz terminologicznych z wykorzystaniem narzędzi niekomercyjnych; 
- zarządzanie bazami terminologicznymi w ramach projektu tłumaczeniowego; 
- praktyczne aspekty wymiany zasobów tłumaczeniowych; 
- zasoby internetowe dla tłumaczy oraz metody ich weryfikacji.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W13 
K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W06, S2.3_W07, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U04, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Współczesna leksykografia / 
Lingwistyka korpusowa / Definicja i 
definiowanie / Analiza tekstu 
literackiego 
* do wyboru jeden przedmiot 
 
 

 K       30 2 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Współczesna leksykografia 
Po wprowadzeniu historycznym kurs prezentuje obecny stan rozwoju i możliwości oferowane przez leksykografię. Na treść 
kursu składają się m.in. takie pojęcia, jak: jednostka leksykalna, słownik, makro- i mikrostruktura słownika, artykuł 
hasłowy, definicja, kontekst. Omówione zostają metody pracy leksykograficznej, przydatność słowników jedno- i 
wielojęzycznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz w pracy tłumacza, różnice między słownikami języka 
ogólnego i słownikami terminologicznymi, typy słowników specjalistycznych. Wiele uwagi poświęca się leksykografii 
elektronicznej oraz możliwościom samodzielnego opracowania słownika specjalistycznego. 
 
Lingwistyka korpusowa 
Przedmiot skierowany jest szczególnie do studentów podnoszących kompetencje językowe w zakresie języków obcych oraz 
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rozwijających kompetencje w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających naukę języka obcego oraz procesy 
tłumaczeniowe. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi narzędziami informatycznymi wspierającymi proces 
gromadzenia, weryfikowania i stosowania odpowiednich dla języka ogólnego i/lub specjalistycznego struktur leksykalnych, 
stylistycznych i syntagmatycznych. Na zajęciach omawiane są wybrane programy do analizy tekstów, tworzenia i oceny 
korpusów tekstowych, programy stylometryczne, elektroniczne korpusy tekstowe. Nabyta wiedza ma posłużyć do 
stworzenia przez studenta (grupę studentów) określonego formalnie na zajęciach modelu korpusu tekstowego. 
Definicja i definiowanie 
Kurs omawia zagadnienia definiowania – czynności o podstawowym znaczeniu dla pracy leksykograficznej oraz 
działalności terminologicznej. Omawiane zagadnienia obejmują pojęcie definicji, budowę definicji, rodzaje definicji i ich 
przydatność do różnych celów, związek między definicjami a językowym obrazem świata, rodzaje danych wykorzystywane 
do tworzenia definicji, błędy definicyjne, zróżnicowanie definicji ze względu na adresata (komunikacja między 
profesjonalistami lub między profesjonalistą a laikiem). 
Analiza tekstu literackiego 
Przedmiotem kursu jest analiza tekstu literackiego w oparciu o teorie literatury, metodologie literaturoznawcze (ogólne i 
właściwe dla danego obszaru językowego), z zachowaniem kontekstu historyczno-kulturowego oraz tradycji literackiej, a 
także/lub reinterpretacja w świetle nowych teorii. W zależności od przyjętej metody dzieło literackie traktowane jest jako 
tekst autonomiczny lub zanurzony w sieci odniesień dyskursywnych i kulturowych. Kurs korzysta z narzędzi badawczych 
poetyki (w tym historycznej), hermeneutyki, badań kulturowych, semiotyki, nowej humanistyki itp. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Współczesna leksykografia 
K2_W01, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K09 
Lingwistyka korpusowa 
K2_W01, K2_W04, K2_W08, K2_W13, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U07, K2_U09, K2_U11, K2_K03, K2_K06, 
K2_K09 
Definicja i definiowanie 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Analiza tekstu literackiego 
K2_W02, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Współczesna leksykografia 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W04, S2.3_W05, S2.3_W06, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 
Lingwistyka korpusowa 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W07, S2.3_W10, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U08, S2.3_U12, S2.3_K02, 
S2.3_K04, S2.3_K09 
Definicja i definiowanie 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Analiza tekstu literackiego 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
S2.3_K01, S2.3_K06 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne 
- język B lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język B  
* do wyboru dwa przedmioty 
 

   Ć     60 + 
60 

4 + 4  T 
Proj 
PR 
ocena ciągła  
- w gestii 
prowadząceg
o 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język B 
Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: prawnych i prawniczych, ekonomicznych, 
społeczno-politycznych, naukowo-technicznych, medycznych, literackich. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią 
fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych 
rodzajów tekstów specjalistycznych (w tym autentycznych materiałów, których zadaniem jest wprowadzenie elementów 
(inter)kulturowych), poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im 
efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B), tak aby powstał tekst 
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zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język B 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o średnim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Celem zajęć jest wykształcenie 
umiejętności zrozumienia tekstu w języku wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując 
techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie 
konsekutywne, symultaniczne, ze względu na okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza 
ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i B. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, K2_K09 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne 
- język C lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język C  
* do wyboru dwa przedmioty 
 

   Ć     60 4  T 
Proj 
ocena ciągła 
- w gestii 
prowadząceg
o  

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język C 
Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: prawnych i prawniczych, ekonomicznych, 
społeczno-politycznych, naukowo-technicznych, medycznych, literackich. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią 
fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych 
rodzajów tekstów specjalistycznych (w tym autentycznych materiałów, których zadaniem jest wprowadzenie elementów 
(inter)kulturowych), poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im 
efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
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przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub C) na język docelowy (A i/lub C), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język C 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o średnim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Celem zajęć jest wykształcenie 
umiejętności zrozumienia tekstu w języku wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując 
techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie 
konsekutywne, symultaniczne, ze względu na okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza 
ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i C. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Analiza kontrastywna tekstów 
specjalistycznych - język B / 
Słowotwórstwo - język B / Warsztat 
pracy tłumacza konsekutywnego - 
język B / Wybrane zagadnienia z 
literatury obszaru języka B 
* do wyboru jeden przedmiot 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
Kurs wprowadza w zagadnienia zróżnicowania tekstów specjalistycznych w aspekcie międzygatunkowym, 
międzydziedzinowym i międzyjęzykowym. Szczególny nacisk położony jest na ostatni aspekt ze względu na jego znaczenie 
w pracy tłumacza. Analiza porównawcza różnojęzycznych tekstów specjalistycznych obejmuje poziom terminologii, 
leksyki nieterminologicznej, gramatyki tekstów specjalistycznych, organizacji (makrostruktury) i pragmatyki tekstu oraz 
zmierza do ustalenia repertuaru podobieństw i rozbieżności między tekstami specjalistycznymi w języku polskim i 
odpowiednim języku obcym na analizowanych poziomach. 
Słowotwórstwo - język B 
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Celem kursu jest omówienie podstawowych pojęć słowotwórstwa oraz zaprezentowanie technik słowotwórczych w zakresie 
derywacji, kompozycji i konwersji charakterystycznych dla danego języka. Omawiane są m.in. zależności między wyborem 
danej techniki oraz formą neologizmu a jego semantyką. Poruszane jest zagadnienie produktywności określonych procesów 
słowotwórczych. Uwagę poświęca się również charakterystyce słowotwórstwa specjalistycznego w danym języku, także w 
kontekście wpływu innych języków (w szczególności nośników prymarnych systemów terminologicznych) na 
słowotwórstwo specjalistyczne w danym języku. 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
Program przedmiotu obejmuje: 
- sposoby wykorzystania wiedzy z zakresu teorii komunikacji językowej do rozpoznawania konkretnego układu 
translacyjnego, obejmujące informacje o typie i tematyce tekstu wyjściowego, bazie kognitywnej nadawcy i odbiorców oraz 
pozostałych parametrach sytuacji komunikacyjnej, w której ma być realizowane tłumaczenie konsekutywne; 
- systematyczną realizację procedur minimalizujących kłopoty z recepcją i doborem ekwiwalentów terminów z dziedziny, 
reprezentowanej przez dany tekst wyjściowy (korzystanie z tradycyjnych i internetowych źródeł informacji - słowników 
encyklopedycznych, językowych i terminologicznych, tekstów paralelnych, elektronicznych korpusów tekstowych); 
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu tekstów w języku A i B, produkowanych przez wykładowcę oraz 
rodzimych użytkowników obu języków; 
- użycie skrótowej notacji z naciskiem na sposób zapisu danych faktograficznych (nazw własnych, dat, danych liczbowych); 
- ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście wyjściowym środków wyrażających informacje relewantne, składające się na 
inwariant tłumaczenia; 
- stosowanie adekwatnych metod i technik tłumaczeniowych; 
- doskonalenie sprawności mówienia w języku A i B. 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
Kurs obejmuje monograficzny przegląd zjawisk w literaturze obszaru wybranego języka (w ujęciu historycznym lub w 
odniesieniu do zjawisk współczesnych) w oparciu o następujące kryteria: toposy, literaturę danego regionu lub okresu 
historycznego, temat, przyjętą orientację metodologiczną, komparatystykę literacką itp. Omawiane teksty zostały stworzone 
w obszarze języka B (i innym w ujęciu komparatystycznym), a ich omówienie bierze pod uwagę specyfikę powstania, 
recepcji, intertekstualność oraz problemy społeczne/kulturowe/filozoficzne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06 
Słowotwórstwo - język B 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,  
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K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
K2_W01, K2_W04, K2_W07, K2_W08, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
K2_W02, K2_W07, K2_W09  
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Słowotwórstwo - język B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08 
Warsztat pracy tłumacza konsekutywnego - język B 
S2.3_W05, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U09, S2.3_U10 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka B 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
S2.3_K01, S2.3_K06 

Analiza kontrastywna tekstów 
specjalistycznych - język C / 
Słowotwórstwo - język C / Warsztat 
pracy tłumacza symultanicznego - 
język C / Wybrane zagadnienia z 
literatury obszaru języka C 
* do wyboru jeden przedmiot 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o - T 
Proj 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstw
o 
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Treści programowe dla przedmiotu  
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
Kurs wprowadza w zagadnienia zróżnicowania tekstów specjalistycznych w aspekcie międzygatunkowym, 
międzydziedzinowym i międzyjęzykowym. Szczególny nacisk położony jest na ostatni aspekt ze względu na jego znaczenie 
w pracy tłumacza. Analiza porównawcza różnojęzycznych tekstów specjalistycznych obejmuje poziom terminologii, 
leksyki nieterminologicznej, gramatyki tekstów specjalistycznych, organizacji (makrostruktury) i pragmatyki tekstu oraz 
zmierza do ustalenia repertuaru podobieństw i rozbieżności między tekstami specjalistycznymi w języku polskim i 
odpowiednim języku obcym na analizowanych poziomach. 
Słowotwórstwo - język C 
Celem kursu jest omówienie podstawowych pojęć słowotwórstwa oraz zaprezentowanie technik słowotwórczych w zakresie 
derywacji, kompozycji i konwersji charakterystycznych dla danego języka. Omawiane są m.in. zależności między wyborem 
danej techniki oraz formą neologizmu a jego semantyką. Poruszane jest zagadnienie produktywności określonych procesów 
słowotwórczych. Uwagę poświęca się również charakterystyce słowotwórstwa specjalistycznego w danym języku, także w 
kontekście wpływu innych języków (w szczególności nośników prymarnych systemów terminologicznych) na 
słowotwórstwo specjalistyczne w danym języku. 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
Program przedmiotu obejmuje: 
- sposoby wykorzystania wiedzy z zakresu teorii komunikacji językowej do rozpoznawania konkretnego układu 
translacyjnego, obejmujące informacje o typie i tematyce tekstu wyjściowego, bazie kognitywnej nadawcy i odbiorców; 
- systematyczną realizację procedur minimalizujących kłopoty z recepcją i doborem ekwiwalentów terminów z dziedziny, 
reprezentowanej przez dany tekst wyjściowy (korzystanie z tradycyjnych i internetowych źródeł informacji - słowników 
encyklopedycznych, językowych i terminologicznych, tekstów paralelnych, elektronicznych korpusów tekstowych); 
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu tekstów w języku A i C, produkowanych przez rodzimych użytkowników 
obu języków; 
- kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie tłumaczenia ustnego (m.in. jednoczesne słuchanie ze 
zrozumieniem i mówienie metodą shadowing, antycypacja ponadfrazowa); 
- ćwiczenia w identyfikowaniu w tekście wyjściowym środków wyrażających informacje relewantne, składające się na 
inwariant tłumaczenia; 
- stosowanie adekwatnych metod i technik tłumaczeniowych. 
- doskonalenie sprawności mówienia w języku A i C. 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
Kurs obejmuje monograficzny przegląd zjawisk w literaturze obszaru wybranego języka (w ujęciu historycznym lub w 
odniesieniu do zjawisk współczesnych), w oparciu o następujące kryteria: toposy, literaturę danego regionu lub okresu 
historycznego, temat, przyjętą orientację metodologiczną, komparatystykę literacką itp. Omawiane teksty zostały stworzone 
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w obszarze języka C (i innym w ujęciu komparatystycznym), a ich omówienie bierze pod uwagę specyfikę powstania, 
recepcji, intertekstualność oraz problemy społeczne/kulturowe/filozoficzne.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06 
Słowotwórstwo - język C 
K2_W01, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,  
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K06, K2_K07 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
K2_W01, K2_W04, K2_W07, K2_W08, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K07 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
K2_W02, K2_W07, K2_W09 
K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06 
K2_K01, K2_K04, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych - język C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Słowotwórstwo - język C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W05, S2.3_W06 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U09 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06, S2.3_K08 
Warsztat pracy tłumacza symultanicznego - język C 
S2.3_W05, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U09, S2.3_U10 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K07, S2.3_K08 
Wybrane zagadnienia z literatury obszaru języka C 
S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03 
S2.3_U01, S2.3_U03, S2.3_U06, S2.3_U07  
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S2.3_K01, S2.3_K06 
Terminologia - języki A i B 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych poszczególnym dziedzinom specjalistycznym (prawo, ekonomia, 
technika, medycyna itd.). Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i B w 
ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza: zakłada 
to przedstawienie różnic występujących między językiem ojczystym a językiem docelowym na poziomie leksykalnym 
(tendencje słowotwórcze występujące w terminologiach, łączliwość wyrazowa, kolokacje), semantycznym (procesy 
semantyczne występujące w terminologii, różnice w konceptualizacji terminologicznej). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Terminologia - języki A i C 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych poszczególnym dziedzinom specjalistycznym (prawo, ekonomia, 
technika, medycyna itd.). Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i C w 
ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza: zakłada 
to przedstawienie różnic występujących między językiem ojczystym a językiem docelowym na poziomie leksykalnym 
(tendencje słowotwórcze występujące w terminologiach, łączliwość wyrazowa, kolokacje), semantycznym (procesy 
semantyczne występujące w terminologii, różnice w konceptualizacji terminologicznej). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 28 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 32 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 720 
 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem
: 

liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Seminarium magisterskie   S      60 26 przedstawien

ie całej pracy 
magisterskiej 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących 
konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku 
obcym oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 
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Wykład monograficzny powiązany 
z seminarium magisterskim 
* do wyboru (językoznawczy / 
translatoryczny / glottodydaktyczny 
/ literaturoznawczy) 

W        30 4 EP lub EU B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Wykłady przedstawiające wybrane zagadnienia naukowe (z zakresu językoznawstwa ogólnego, stosowanego (translatoryki 
lub glottodydaktyki) lub literaturoznawstwa), pozwalające studentowi pogłębić wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny, a 
także dostarczające mu informacji i wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej oraz wyboru 
tematu pracy magisterskiej.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 
K2_K01, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Przedmiot fakultatywny  
* do wyboru (fakultet 
językoznawczy/ translatoryczny/ 
glottodydaktyczny/ 
literaturoznawczy) 

 K       30 2 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem przedmiotu fakultatywnego obejmującego zagadnienia z zakresu: 
- językoznawstwa ogólnego 
- lub stosowanego (translatoryka lub glottodydaktyka) 
- lub literaturoznawstwa 
 jest pogłębienie niezbędnej wiedzy prowadzącej studenta do samodzielnych badań w zależności od wybranej przezeń 
ścieżki specjalizacyjnej.  
Oferta programowa jest zmienna, jednakże w każdym roku akademickim studenci będą mogli wybierać spośród fakultetów 
reprezentujących wymienione wyżej subdziedziny. Możliwy jest także fakultet interdyscyplinarny. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U06, K2_U11, K2_K01, 
K2_K06, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot wspólny dla całego kierunku 

OGUN W K       30 3 w gestii 
prowadząceg
o – test 
pisemny, 
zaliczenie 
ustne, esej 
itp. 

B różne dyscypliny 

Treści programowe dla przedmiotu  Przedmiot zasadniczo niezwiązany z kierunkiem studiów lub wykraczający poza jego program, mający na celu poszerzenie 
wiedzy ogólnej studenta i dający możliwość osiągnięcia efektów uczenia się innych niż oferowane przez macierzystą 
jednostkę. Prowadzony najczęściej w formie wykładu lub konwersatorium, zakończony zaliczeniem na stopień. Minimalna 
liczba ECTS wymagana w każdym roku akademickim: 3. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

nie dotyczy 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

nie dotyczy 

Wybrane zagadnienia z 
translatoryki 

W        30 2 EP lub EU 
T 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami lingwistycznej i literaturoznawczej teorii przekładu, elementami 
historii przekładu światowego oraz wskazanie zasadniczych problemów, z jakimi może zetknąć się początkujący tłumacz. 
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. 
Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (w tym - zasady wstępnej analizy tekstu), 
pojęcie i dobór strategii przekładowej oraz technik tłumaczeniowych w zależności od translatorycznych typów tekstu (cechy 
przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich). Cykl zamyka przegląd zagadnień związanych z etyką zawodową 
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tłumacza. 
Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

nie dotyczy 

Socjologia przekładu W        30 3 EP lub EU 
Proj 
 

B językoznawstwo 
(przedmiot 
interdyscyplinarn
y) 

Treści programowe dla przedmiotu  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat społecznych aspektów przekładu i teorii socjologicznych 
wykorzystywanych do badania przekładu, a także prezentacja metod badań socjologicznych w translatoryce. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania podczas zajęć będą przyczyny tzw. zwrotu socjologicznego w translatoryce, jego główni 
przedstawiciele oraz prowadzone przez nich badania. W trakcie zajęć szczegółowo zaprezentowane zostaną również teorie 
socjologiczne, stosowane do badań nad przekładem. Istotna będzie także dyskusja nad metodologią prowadzenia badań z 
zakresu socjologii przekładu, przy czym głównym przedmiotem zainteresowania w tym aspekcie będą metody badań 
jakościowych. Informacje w wyżej wskazanych tematach uzupełni szczegółowy opis projektu badawczego z zakresu 
socjologii przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_U01, K2_U11, K2_K01, K2_K06 

Symbol efektów zdefiniowanych 
dla specjalności  

nie dotyczy 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne 

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne - język B lub Tłumaczenia 
specjalistyczne ustne - język B  
* do wyboru dwa przedmioty 

   Ć     60+30 4+2 pisemne: 
T 
Proj 
PR 
ocena ciągła  
- w gestii 
prowadząceg

 językoznawstwo 
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o 
 
ustne: 
zaliczenie 
semestralne 
w formie 
ustnej  

Treści programowe dla przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język B 
Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z dwu kursów do wyboru w danym roku 
akademickim spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty społeczno-polityczne, 
teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język B 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o wysokim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Studenci wybierają dwa z 
oferowanych modułów tematycznych. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zrozumienia tekstu w języku 
wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci 
poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, ze względu na 
okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i 
socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i B. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne - język C lub Tłumaczenia 

   Ć     60+30 4+2 pisemne: 
T 

 językoznawstwo 
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specjalistyczne ustne - język C  
* do wyboru dwa przedmioty 

Proj 
PR 
ocena ciągła  
- w gestii 
prowadząceg
o 
 
ustne: 
zaliczenie 
semestralne 
w formie 
ustnej  

Treści programowe dla przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne pisemne - język C 
Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z dwu kursów do wyboru w danym roku 
akademickim spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty społeczno-polityczne, 
teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności 
przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub C) na język docelowy (A i/lub C), tak aby powstał tekst 
zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu 
specjalistycznego. 
Tłumaczenia specjalistyczne ustne - język C 
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych o wysokim 
stopniu nasycenia terminologią. Kurs podzielony jest na następujące moduły tematyczne: teksty prawne i prawnicze, teksty 
ekonomiczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Studenci wybierają dwa z 
oferowanych modułów tematycznych. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zrozumienia tekstu w języku 
wyjściowym i przełożenia go na język docelowy w formie ustnej, stosując techniki notacji lub tłumacząc a vista. Studenci 
poznają specyfikę tłumaczenia ustnego i jego odmiany (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, ze względu na 
okoliczności), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza ustnego, w tym kompetencje psychologiczne i 
socjologiczne. Tłumaczenie dotyczy języków A i C. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Terminologia - języki A i B 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i B na przykładzie dwóch wybranych przez 
studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z 
dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza, realizowanych w kolejnych semestrach zgodnie z programem studiów.  
Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii 
specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez 
doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i B, do usprawnienia procesu tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych i tworzenia kart terminologicznych. Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, 
a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne. W razie konieczności przygotowują się do współpracy z 
ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej. Studenci poznają także tradycyjne 
i sieciowe zasoby terminologiczne dotyczące języka A i B, a także normy terminologiczne dotyczące wybranej dziedziny, 
włączając zasady ich kompilowania i oceny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08  

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Terminologia - języki A i C 
* do wyboru dwa moduły 

   Ć     30 2 T 
Proj 

B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych przez 
studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z 
dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza, realizowanych w kolejnych semestrach zgodnie z programem studiów.  
Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii 
specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez 
doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i C, do usprawnienia procesu tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych i tworzenia kart terminologicznych. Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, 
a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne. W razie konieczności przygotowują się do współpracy z 
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ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej. Studenci poznają także tradycyjne 
i sieciowe zasoby terminologiczne dotyczące języka A i C, a także normy terminologiczne dotyczące wybranej dziedziny, 
włączając zasady ich kompilowania i oceny. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12 
K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U09, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08 

Tłumaczenia specjalistyczne - 
języki B-C 

   Ć     30 2 T 
Proj 
ocena ciągła  
- w gestii 
prowadząceg
o 

 językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Kurs obejmuje blok zajęć mających na celu pogłębienie znajomości różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych 
stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w parze języków B i C. W zależności od zainteresowań studenci 
wybierają jeden moduł zajęć spośród następujących dziedzin: teksty prawne i prawnicze, teksty ekonomiczne, teksty 
społeczno-polityczne, teksty naukowo-techniczne, teksty medyczne, teksty literackie. Podstawowym celem zajęć jest 
kształcenie umiejętności przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym na język docelowy, tak aby powstał 
tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13 
K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U11, K2_U12 
K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10, S2.3_U11, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

Projekt terminologiczny lub Projekt 
literaturoznawczy 
* do wyboru 

   Ć     30 2 Proj B językoznawstwo 
lub 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Projekt terminologiczny 
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Zajęcia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach kierunkowych, tj. wykładach, 
konwersatoriach i ćwiczeniach oraz ćwiczeniach translatorskich, poświęconych terminologii z różnych dziedzin wiedzy. 
Zadaniem studentów będzie stworzenie dwu- lub wielojęzycznych baz danych terminologicznych (indywidualnie lub w 
grupach). Rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w pracach magisterskich.  
Projekt literaturoznawczy 
Zajęcia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach kierunkowych, tj. wykładach, 
konwersatoriach i ćwiczeniach, poświęconych literaturoznawstwu i literaturze. Zadaniem studentów będzie przetłumaczenie 
na język polski wybranego dzieła literackiego lub literaturoznawczego (indywidualnie lub w grupach) lub samodzielna 
realizacja własnego pomysłu badawczego. Rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w pracach magisterskich. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W04, K2_W07, K2_W09, K2_W11, K2_W13 
K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_U11 
K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K08, K2_K09 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W03, S2.3_W04, S2.3_W06, S2.3_W09, S2.3_W10 
S2.3_U01, S2.3_U02, S2.3_U03, S2.3_U04, S2.3_U05, S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U12 
S2.3_K01, S2.3_K02, S2.3_K04, S2.3_K05, S2.3_K06, S2.3_K08, S2.3_K09 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 33  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 27 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 510 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 1230  



82 

 
Nakładka opcjonalna - specjalność nauczycielska 

(kontynuacja dla studentów, którzy uzyskali przygotowanie pedagogiczne na studiach I stopnia obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 60 godzin i 
Podstawy dydaktyki 30 godz.) 
Lista oferowanych języków: 

• angielski 
• francuski 
• hiszpański 
• niemiecki 
• rosyjski 
• włoski 

 
5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
  

 
Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 

 
Psychologia 

W        30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Zajęcia mają na celu wsparcie gotowości studentów do działalności dydaktycznej poprzez przedstawienie im informacji z 
zakresu psychologii, dobranych pod kątem ich teoretycznej i praktycznej użyteczności w prowadzeniu zajęć, realizowaniu 
programu oraz nawiązywania kontaktu z uczniami. Na zajęciach poruszone będą zagadnienia związane z psychologią 
uczenia się, rozwojem dzieci i jego potencjalnymi zaburzeniami oraz trudnymi sytuacjami w klasie. Przewidywane są 
dyskusje oraz ćwiczenia grupowe. 
 

Pedagogika W        30 3 EP B  
Treści programowe dla przedmiotu  Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji, 

dylematów współczesnego wychowania, innowacji w procesie nauczania - uczenia się; stworzenie możliwości aktywnego 
poznawania praktyki (analiza przypadku, gry dydaktyczne, modelowe opisy zdarzeń); rozwijanie umiejętności refleksji 
pedagogicznej i autorefleksji: ja w zawodzie. 
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Metodyka nauczania języków 
obcych w szkołach 
ponadpodstawowych 

W K       30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  
 

Studenci poznają znaczenie kształcenia językowego na tym etapie edukacyjnym. Celem kursu jest przygotowanie studentów 
do pełnienia roli nauczyciela języka obcego w systemie oświaty i w środowisku w zakresie projektowania celów i zadań 
edukacyjnych, dostosowywania ich do potrzeb i możliwości uczniów oraz oceniania efektywności pracy, osiąganych 
efektów oraz biegłości językowej. Treść zajęć obejmuje także przygotowywanie i prowadzenie kursów i lekcji 
przygotowujących uczniów do egzaminów językowych, a także nauczanie języka zintegrowane z nauczaniem innych 
przedmiotów (CLIL). Zajęcia dotyczyć będą także zagadnień związanych z budowaniem autonomii uczniów i 
przygotowaniem ich do uczenia się języka przez całe życie.  
 

Nauczanie systemów i sprawności 
językowych w szkole 
ponadpodstawowej 
ogólnokształcącej (język B lub C) 

 K       30 3 EP/EU 
Proj 

B  

 Podczas kursu studenci poznają szczegółowe reguły planowania lekcji językowych na tym etapie edukacyjnym i poznają 
właściwe dla tej grupy wiekowej metody i techniki prezentacji i ćwiczenia słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, 
zasad organizacji dyskursu i wymowy języka B/C, a także zagadnień związanych z kulturą danego obszaru językowego. 
Ponadto, omawiane są sposoby rozwijania sprawności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu w języku B/C. 
Studenci zapoznają się z materiałami dydaktycznymi oraz formami działań dydaktycznych dostosowanymi do potrzeb 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas kursu studenci poznają także egzaminy biegłości w języku B lub C kierowane 
do tej grupy wiekowej, zarówno polskie jak i zagraniczne. 

Nauczanie języka zawodowego (B 
lub C) 

 K       30 3 EP/EU 
Proj 

B  

Treści programowe dla przedmiotu  Nauczanie języka specjalistycznego i zawodowego B/C 
Podczas kursu uczniowie poznają znaczenie kompetencji w zakresie języka obcego jako części kompetencji zawodowych 
na przykładzie treści związanych z wybraną specjalnością lub zawodem, takie jak opis specjalności lub zawodu, czynności 
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb 
uczniów w zakresie języka specjalistycznego lub zawodowego, opracowaniem treści nauczania i sylabusów, planowaniem 
zajęć i przygotowaniem materiałów dydaktycznych w tym zakresie. Studenci poznają także techniki samokształceniowe 
związane z rozwojem językowym w wybranych specjalizacjach i zawodach.  
 



84 

Praktyka psychopedagogiczna (B 
lub C) 

       prakt
yka 

30 3 dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Celem praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku 
cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie 
obserwacji procesu komunikacji uczeń- nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, zachowań 
agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk 
w instytucji. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 6 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 12 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 18 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 90+30 (praktyka psychopedagogiczna po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 150 +30 praktyki psychopedagogicznej - po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego ) 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
  
 

 
Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 

Praktyka dydaktyczna 
(po 2. semestrze, przypisana do 
semestru 3.) 

       prakt.  4 sprawozdanie, 
dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Praktyka dydaktyczna – przygotowanie do nauczania języka obcego (B lub C) dotyczy praktycznego przygotowania do 
wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na kolejnym etapie edukacji (szkoła ponadpodstawowa) zgodnie z 
wymogami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków. 
Celem praktyk jest utrwalenie przez studentów praktycznego stosowania różnorodnych metod, technik oraz środków 
dydaktycznych w nauczaniu języka obcego, utrwalenie zdobytej wiedzy w zakresie organizacji pracy w szkole, planowania i 
realizacji procesu kształcenia. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 4 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 0 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 4 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 0 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 
Łączna liczba godzin dla cyklu: 150 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
 językoznawstwo 75% 
 literaturoznawstwo 15% 
 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 2023 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  103 (57 z części wspólnej + 46) 

 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

116 ECTS (dla każdej specjalności) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 

5 
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społeczne 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 

4 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w 
uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

PiTT 74 ECTS 
TU 76 ECTS 
TiTS 88 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych 

4 ECTS, 120 godzin praktyk tłumaczeniowych w instytucjach (skierowanie z wydziału) 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
Praktyka tłumaczeniowa: 
Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana przewiduje dla studentów pierwszego roku obowiązkową praktykę tłumaczeniową. 
Czas trwania praktyki wynosi cztery tygodnie. Na każdy z tygodni przewidziany jest wymiar pracy wynoszący 30 godzin pracy biurowej, tj. w sumie student 
zobligowany jest do odbycia 120 godzin praktyk - taki wymiar godzin dostosowany jest do wymogów rynku. 
Praktyka dotyczy języka B lub języków B i C, przy czym dla języka B obowiązuje przynajmniej połowa wymiaru (60 godzin). 
W przypadku opcjonalnej specjalności nauczycielskiej: 
Praktyka psychopedagogiczna w wymiarze 30 godzin: 
Celem praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością 
edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie obserwacji procesu komunikacji uczeń- nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania 
wychowawczego, zachowań agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk w instytucji. 
Praktyka dydaktyczna w wymiarze 120 godzin: 
Praktyka dydaktyczna – przygotowanie do nauczania języka obcego (B lub C) dotyczy praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
obcego na kolejnym etapie edukacji (szkoła ponadpodstawowa) zgodnie z wymogami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków. 
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Dodatkowa specjalność/specjalizacja (nieobowiązkowa) nauczycielska 

Na kierunku…lingwistyka stosowana 

Poziom kształcenia…studia 2. stopnia 

Profil kształcenia…ogólnoakademicki 

Forma…studia stacjonarne 

(kontynuacja dla studentów, którzy uzyskali przygotowanie pedagogiczne na studiach I stopnia obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 60 godzin i 
Podstawy dydaktyki 30 godz.) 

Lista oferowanych języków:  

• angielski 

• francuski 

• hiszpański 

• niemiecki 

• rosyjski 

• włoski 

  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 
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Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 

 

Psychologia 

W        30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  

 

Zajęcia mają na celu wsparcie gotowości studentów do działalności dydaktycznej poprzez przedstawienie im informacji z 
zakresu psychologii, dobranych pod kątem ich teoretycznej i praktycznej użyteczności w prowadzeniu zajęć, realizowaniu 
programu oraz nawiązywania kontaktu z uczniami. Na zajęciach poruszone będą zagadnienia związane z psychologią 
uczenia się, rozwojem dzieci i jego potencjalnymi zaburzeniami oraz trudnymi sytuacjami w klasie. Przewidywane są 
dyskusje oraz ćwiczenia grupowe. 

 

Pedagogika W        30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji, 
dylematów współczesnego wychowania, innowacji w procesie nauczania - uczenia się; stworzenie możliwości aktywnego 
poznawania praktyki (analiza przypadku, gry dydaktyczne, modelowe opisy zdarzeń); rozwijanie umiejętności refleksji 
pedagogicznej i autorefleksji: ja w zawodzie. 

 

Metodyka nauczania języków 
obcych w szkołach 
ponadpodstawowych 

W K       30 3 EP B  

Treści programowe dla przedmiotu  

 

Studenci poznają znaczenie kształcenia językowego na tym etapie edukacyjnym. Celem kursu jest przygotowanie 
studentów do pełnienia roli nauczyciela języka obcego w systemie oświaty i w środowisku w zakresie projektowania celów 
i zadań edukacyjnych, dostosowywania ich do potrzeb i możliwości uczniów oraz oceniania efektywności pracy, osiąganych 
efektów oraz biegłości językowej. Treść zajęć obejmuje także przygotowywanie i prowadzenie kursów i lekcji 



89 

przygotowujących uczniów do egzaminów językowych, a także nauczanie języka zintegrowane z nauczaniem innych 
przedmiotów (CLIL). Zajęcia dotyczyć będą także zagadnień związanych z budowaniem autonomii uczniów i 
przygotowaniem ich do uczenia się języka przez całe życie.  

 

Nauczanie systemów i sprawności 
językowych w szkole 
ponadpodstawowej 
ogólnokształcącej (język B lub C) 

 K       30 3 EP/EU 

Proj 

B  

 Podczas kursu studenci poznają szczegółowe reguły planowania lekcji językowych na tym etapie edukacyjnym i poznają 
właściwe dla tej grupy wiekowej metody i techniki prezentacji i ćwiczenia słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, zasad 
organizacji dyskursu i wymowy języka B/C, a także zagadnień związanych z kulturą danego obszaru językowego. Ponadto, 
omawiane są sposoby rozwijania sprawności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu w języku B/C. Studenci 
zapoznają się z materiałami dydaktycznymi oraz formami działań dydaktycznych dostosowanymi do potrzeb uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Podczas kursu studenci poznają także egzaminy biegłości w języku B lub C kierowane do tej grupy 
wiekowej, zarówno polskie jak i zagraniczne. 

Nauczanie języka zawodowego (B 
lub C) 

 K       30 3 EP/EU 

Proj 

B  

Treści programowe dla przedmiotu  Nauczanie języka specjalistycznego i zawodowego B/C 

Podczas kursu uczniowie poznają znaczenie kompetencji w zakresie języka obcego jako części kompetencji zawodowych na 
przykładzie treści związanych z wybraną specjalnością lub zawodem, takie jak opis specjalności lub zawodu, czynności 
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb 
uczniów w zakresie języka specjalistycznego lub zawodowego, opracowaniem treści nauczania i sylabusów, planowaniem 
zajęć i przygotowaniem materiałów dydaktycznych w tym zakresie. Studenci poznają także techniki samokształceniowe 
związane z rozwojem językowym w wybranych specjalizacjach i zawodach.  
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Praktyka psychopedagogiczna (B 
lub C) 

       prakt
yka 

30 3 dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Celem praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku 
cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie 
obserwacji procesu komunikacji uczeń- nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, zachowań 
agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk w 
instytucji. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 6 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 12 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 18 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 90+30 (praktyka psychopedagogiczna po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego) 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 150 +30 praktyki psychopedagogicznej - po semestrze pierwszym, przypisana do semestru drugiego ) 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

 

Specjalność nauczycielska (nakładka opcjonalna) 

Praktyka dydaktyczna 

(po 2. semestrze, przypisana do 
semestru 3.) 

       prakt.  4 sprawozdanie, 

dziennik 
praktyk 

P  

Treści programowe dla przedmiotu  Praktyka dydaktyczna – przygotowanie do nauczania języka obcego (B lub C) dotyczy praktycznego przygotowania do 
wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na kolejnym etapie edukacji (szkoła ponadpodstawowa) zgodnie z 
wymogami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków. 

Celem praktyk jest utrwalenie przez studentów praktycznego stosowania różnorodnych metod, technik oraz środków 
dydaktycznych w nauczaniu języka obcego, utrwalenie zdobytej wiedzy w zakresie organizacji pracy w szkole, planowania i 
realizacji procesu kształcenia. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 4 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 0 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 4 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 0 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): brak zajęć, 120 godz. praktyk dydaktycznych, odbytych po semestrze 2. 

Łączna liczba godzin dla cyklu: 150 
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Załącznik nr 86 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 13  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 3  
nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 57 Dziedzina nauk społecznych, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 27  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Logistyka i administrowanie w mediach 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, gospodarczej, medialnej. 

P7S_WG 

K_W02 budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o 
charakterze systemowym, w zakresie mediów. P7S_WG 

K_W03 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat 
zarządzania projektami internetowymi. P7S_WG 

K_W04 techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji 
w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy. P7S_WG 

K_W05 
podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w 

tym opinii publicznej i w nowych technologiach. 
 

P7S_WG 
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K_W06 przekazy medialne - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, 
efektywności. P7S_WG 

K_W07 treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych 
praktyk stosowanych w instytucjach mediowych. P7S_KW 

K_W08 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW 

K_W09 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW 

K_W10 Zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich 
utworów dziennikarskich w tym multimedialnych. P7S_KW 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i 

kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi 
podsystemami. 

P7S_UW 
 

K_U02 identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w 
wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym. 

P7S_UW 
 

K_U03 oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania podmiotów 
rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje. P7S_UW 

K_U04 

aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz 
zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i 

instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, dziennikarza, 
redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku 

mediów. 

P7S_UW 

K_U05 
identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości 
poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz 

społecznych. 
P7S_UW 

K_U06 posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami 
analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości P7S_UW 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW 
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K_U08 

porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz 
w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym 
uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i 

przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą 
szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów 

P7S_UK 

K_U09 
komunikować się w języku obcym w zakresie zarządzania i mediów, na 

poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 

K_U10 zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod 
badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa. P7S_UO 

K_U11 formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem  systemu 
medialnego oraz zidentyfikować kierunki samokształcenia. P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami 

medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega 
celowość nieustannego aktualizowania wiedzy. 

P7S_KK 

K_K02 

dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej 
szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i 

zjawisk, zachodzących w strukturach   społecznych, politycznych i 
ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz 

syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK 

K_K03 zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez 
co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko. P7S_KK 

K_K04 
samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z 

poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa 
oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową. 

P7S_KK 

K_K05 
zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie 

założonych rezultatów 
. 

P7S_KO 
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K_K06 
posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 
P7S_KO 

K_K07 kierowania pracą w zespole. P7S_KO 

K_K08 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. P7S_KO 

K_K09 przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i 
politycznych. P7S_KO 

K_K10 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim 
środowisku pracy P7S_KR 

 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 

przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Zajęcia fakultatywne w j. 
angielskim* 

 30       30 3 EP, (egzamin) 
 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 

Treści programowe Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji 
oraz rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli 
informacji w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
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- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U08, K_U09 

Ekonomia 
przedsiębiorstwa 
mediowego 

16   20     36 2 W – EP (egzamin) 
Ć – T, Inne (aktywność na 
zajęciach) (zaliczenie) 

B ekonomia i finanse 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, 
zajmuje się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz 
problemami zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw mediowych w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,  
K_K02 

Gatunki i formaty we 
współczesnych mediach 

 30       30 2 T (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć zaprezentowane zostaną gatunki i formaty medialne obecne w polskich mediach, zarówno w 
prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna 
oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w 
mediach elektronicznych formaty medialne. 
Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i 
zaangażowania studentów. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04  
K_U02,  
K_K01, 
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Europejskie systemy 
mediowe - prawo i 
instytucje 

30        30 2 EP, T (egzamin) B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas zajęć studenci zapoznają się z systemami medialnymi, kluczowymi regulacjami oraz standardami 
kreowanymi przez ważne organizacje europejskie, w tym Unię Europejską i Radę Europy w obszarze mediów. 
W procesie nauczania student otrzyma informacje dotyczące wybranych systemów medialnych w Europie. Zostanie 
też wprowadzony w ogólne zagadnienia dotyczące regulacji prawnych oraz standardów kreowanych w obszarze 
mediów w procesie governance przez Radę Europy,  Unię Europejską oraz inne organizacje (biznes, sektor 
pozarządowy) w celu promocji i wspierania rozwoju wspólnego rynku. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Organizacja pracy 
menadżera 

 24       24 2 EP, Proj, Inne (aktywność 
na zajęciach)  
(zaliczenie na ocenę) 
 

P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Zajęcia mają na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat roli i funkcji kierownika we współczesnych 
organizacjach, zapoznanie studentów z metodami pracy na stanowisku kierowniczym, a także zdobycie wiedzy na 
temat pracy i obowiązków kadry menedżerskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K04, K_K07, K_K08 

Edytory multimediów     30    30 2 EP (egzamin) 
 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przygotowanie studentów do wykorzystania w pracy zawodowej technologii oraz oprogramowania służącego edycji 
materiałów publikowanych w mediach (grafiki rastrowej i wektorowej, audio, wideo, audio-wideo). 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01,  
K_U07,  
K_K04, K_K08,  K_K10 

Prawo "o sieci" i ochrona 
własności intelektualnej  

16        16 2 EP (zaliczenie na ocenę) 
 

B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Treści programowe Przedmiot przybliża studentom zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenie w sieci dóbr osobistych, praw 
autorskich, prawa prasowego i gospodarczego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10,  
K_U04, K_U08, K_U09,  
K_K04 

Seminarium dyplomowe*    30     30 2 Zaliczenie  B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01,  K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          10 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 
 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach 
naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, 
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olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08 
K_K02 

Wykład 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

         3 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 226 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Propedeutyka 
zarządzania 

 24       24 2 EP, T (egzamin) 
 

P nauki o zarządzaniu i 
jakości 
 

Treści programowe Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego związanego z produkcją 
mediów audiowizualnych. Studenci zapoznają się z opracowaniem koncepcyjne i przygotowaniem przedsięwzięcia 
biznesowego związanego z koprodukcją trójstronną projektu audiowizualnego – od wczesnego pomysłu do 
ostatecznego planu finansowania do strategii sprzedaży. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K06, K_K10 

Prawo gospodarcze (w 
tym upadłościowe i 
naprawcze) 

 24       24 3 T, Inne (praca 
zaliczeniowa)  
(zaliczenie na ocenę) 

P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Przedmiot przybliża studentom najważniejsze problemy prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W szczególności omówione zostają zasady rejestracji tej działalności, wady i zalety wyboru konkretnej 
formy tej działalności (działalność prowadzona indywidualnie, spółka cywilna, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością). Przedstawiona też zostaje problematyka dotycząca podatków od osób fizycznych oraz podatku 
od wartości dodanej. Ponadto zaprezentowano zasady dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, sporządzania i 
analizy umów oraz  prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W10,  
K_U04, K_U08,  
K_K02, K_K04 

Propedeutyka IT 30    30    60 3 W – EP, T(zaliczenie na 
ocenę) 
L – T, (zaliczenie) 

P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy 
informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 
 
Zajęcia przedstawiają także istotę Internetu – jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy 
obecności Web 2.0 w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania 
techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp do Internetu), usługi w Sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług 
oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) w Internecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U03, K_U07,  
K_K08, K_K09, K_K10 
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Reklama online 30        30 2 Proj (zaliczenie na 
ocenę) 
 

P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Studenci zapoznają się z różnymi typami reklam internetowych począwczy od klasycznego e-mailingu do reklamy 
natywnej. Kolejny wątkiem jest poznanie narzędzi takich jak,  AdWords, Yahoo! Search Marketing, Google AdSense, 
które umożliwiają umieszczanie reklam na odpowiednich stronach internetowych lub obok wyników wyszukiwania 
słów kluczowych. Ostatnim elementem programu są najczęsciej praktykowane sposoby, za pomocą których reklama 
internetowa jest kupowana. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W06, K_W07,  
K_U04, K_U10,   
K_K06, K_K09, K_K10 

Technologie mediów  24       24 3 T, (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach  
 

Treści programowe W toku nauczania przedmiotu analizowane i przedstawione są technologie i techniki drukarskie jako część systemu 
multimedialnego. Przedstawiony jest zarys historyczny technik drukarskich ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszych technologii poligraficznych takich jak; drukowanie cyfrowe, procesy wykończeniowe oraz systemy 
integracji procesów poligraficznych (workflow). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08,  
K_U05, K_U06,  
K_K03, K_K05 

Analiza statystyczna w 
badaniach społecznych 

 14   14    28 2 K – T (Zaliczenie na 
ocenę) 
L – T, (Zaliczenie) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach  

Treści programowe Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy 
badań. Pomiar jako element badania. Wybrane metody opracowywania danych. Analiza danych. Metody badania 
siły i kierunku zależności korelacyjnej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W07,  
K_U03, K_U04, K_U10, 
K_K01, K_K03 

Seminarium dyplomowe   30      30 2 Zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          10 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach 
naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, 
olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_K02 

Wykład 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

         3 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 

przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Użyteczność danych 
sieciowych 

30        30 3 EP, T (egzamin) 
 

B informatyka techniczna 
i telekomunikacja,  

Treści programowe Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (sieć zasobów 
informacyjnych). Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. 
W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe etapy rafinacji:  
1. Zbieranie informacji (robot);  
2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym;  
3. podsystemowe uczące się uczucia identyfikacji;  
4. Analiza podsystemu treści wiadomości;  
5. Tworzenie modelu badanego procesu;  
6. Podsystem prezentacji wyników; Przykłady: studia przypadków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,  
K_U03, K_U06,  
K_K01, K_K04 

Nowoczesna 
organizacja i procesy 
zarządzania firmą 
mediową 

24   20     44 3 W- EP, (egzamin) 
Ć – T, Proj,(zaliczenie) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Współczesne organizacje  borykają się  z konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania. Oczekuje się od 
nich szybkiego dostosowania do zmian, aby stały się innowacyjne i rozpoznawalne na rynku. W ramach przedmiotu 
zostaną przedstawione zagadnienia związane z zarządzeniem i funkcjonowaniem organizacji, wskazanie na 
interdyscyplinarny charakter procesu zarządzania i zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzaniem 
przedsiębiorstwem medialnym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08,  
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Multimedia     30    30 2 Proj (zaliczenie na ocenę)  P informatyka techniczna 
i telekomunikacja, 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii 
informacyjnych w zakresie komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, 
filmowych, graficznych i dźwiękowych) w Internecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10,  
K_U07,  
K_K05 

Nowe media (media 
mobilne - usługi 
komercyjne w sieci) - 
funkcje i wykorzystanie 

   30     30 2 Proj. Inne (aktywność na 
zajęciach)(zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii 
informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (usługi sieciowe w szczególności: portale 
społecznościowe, wideo internetowe wraz z elementami aktywnymi, sieć TOR) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U07 
K_U08, K_K05 

Oprogramowanie do 
zarządzania  

    30    30 2 T, (Zaliczenie na ocenę) P nauki o zarządzaniu i 
jakości, 
 

Treści programowe W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zagadnienia związanymi z Systemami Informatycznymi Zarządzania 
(SIZ) i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. W ramach 
zajęć zostanie przeprowadzona analiza funkcjonalności narzędzia Comarch ERP Optima jako przykładowego systemu 
do zarządzania przedsiębiorstwem. 



15 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U03, K_U05, K_U07, K_K05,  
K_K06, K_K10 

Specjalizacja 
zarządzanie i marketing 
w mediach cz. I* 

 60       60 3 T, Proj (Zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. I* 
Treści programowe Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są 

przedmiotami do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, K_K10 

Seminarium 
dyplomowe* 

  30      30 4 Zaliczenie  B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          11 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. Do 
zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach naukowych 
(grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, olimpiad, 
przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08 
K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 254 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Zarządzanie   
bezpieczeństwem IT 

 30       30 2 EP, (egzamin) P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Szkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT daje studentom świadomość zagrożeń czekających w 
codziennej pracy z narzędziami informatycznymi. Dowiadują się z niego w jaki sposób cyberprzestępcy mogą 
pozyskać wrażliwe dane firmy lub przejąć kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się przed 
nimi chronić. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K08, 

RTV w Internecie  24       24 2 T, (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału informacyjnego radia i 
telewizji internetowej.  
Przedmiot obejmuje aspekty techniczne, prawne, warsztat pracy dziennikarza i kadry technicznej, produkcję 
materiałów informacyjnych w zakresie radia i telewizji internetowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09,  
K_U07, 
K_K05 
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Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 24       24 3 T, (Zaliczenie na ocenę) P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Podstawowe wiadomości dotyczące projektów, metodyki i zarządzanie projektami, analiza i ocena ryzyka. Otoczenie 
medialne. 
Studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: 
1.Wykład wprowadzający, zapoznanie studentów z tematyką przedmiotu, literaturą oraz wymaganiami koniecznymi 
do zaliczenia przedmiotu. Kontekst – Internet. Czym jest projekt. 
2.Omówienie zmian w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, multitasking mediów 
tradycyjnych i nowych. Krajobraz rynku medialnego w kontekście kierunków rozwoju: media wyjścia i media 
dopełniające. 
3.Równanie równowagi projektu. Cele projektowe projektu - SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, 
Terminowy). Wykresy Gantta. Certyfikaty. Project Management Institute. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09,  
K_U07, K_U08, K_U11,  
K_K05, K_K06, K_K10 

Specjalizacja 
zarządzanie i marketing 
w mediach cz. II* 

 60       60 3 T, Proj, (zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. II* 
Treści programowe Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach 

są przedmiotami do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
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• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, K_K10 

Psychologia biznesu 
medialnego 

 30       30 4 Proj, T, (Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 

Treści programowe Psychologia biznesu mediowego to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich 
zachowań w kontekście mediów. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyka psychologii potrzebną 
w tworzeniu i rozwoju biznesu mediowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_U02, K_K01, K_K04,  
K_K07 
K_K09, K_K10 

Seminarium 
dyplomowe* 

  30      30 4 Zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student 
powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe 
wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 
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Praktyki        6 
miesięcy 

 12 Zaliczenie  P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Dzięki praktykom studenckim studenci zdobywają umiejętności niezbędne w każdej instytucji medialnej w zakresie 
logistyki. W ramach praktyk ich wiedza będzie obejmowała wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, 
budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - 
zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. 
Dzięki nim studenci zdobędą podstawowe umiejętności konieczne do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do 
gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U04, K_U06, K_U07 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
 
 
 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 898 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
• W – wykład 
• K – konwersatorium 
• S – seminarium 
• Ć – ćwiczenia 
• L – laboratorium 
• Wr – warsztaty 
• Proj – projekt 
• Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
• P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
• B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
• EU – egzamin ustny 
• EP – egzamin pisemny 
• T – test 
• E – esej 
• Proj – projekt 
• PR – praca roczna 
• Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 8%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 2%  

nauki o komunikacji społecznej i mediach 73%  

nauki o zarządzaniu i jakości 12%  

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów  stacjonarne 

Kod ISCED  0321 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 48 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  

108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne  

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P)  

62 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)  

22 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 12 
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Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe, realizowane do końca II roku studiów w 

wymiarze nie mniej niż 3 miesięcy. Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy), w pełnym wymiarze, bądź 

też podzielone na kilka etapów (realizowane u kilku pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk nie może być 

niższy niż 120 godz.  

Punkty ECTS – 12 ECTS 

Zaliczenie praktyk – praktyki zalicza opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie o odbyciu 

praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie 

wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 

Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów 

oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, drukarnie, firmy brokerskie, domy mediowe, agencje reklamowe, firmy 

PR. 
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 Załącznik nr 87 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 13%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 3%  
nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 57% Dziedzina nauk społecznych, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 27%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Logistyka i administrowanie w mediach 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol efektów uczenia się 
dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, gospodarczej, medialnej. 

P7S_WG 

K_W02 budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o 
charakterze systemowym, w zakresie mediów. P7S_WG 

K_W03 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat 
zarządzania projektami internetowymi. P7S_WG 

K_W04 techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji 
w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy. P7S_WG 

K_W05 
podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w 

tym opinii publicznej i w nowych technologiach. 
 

P7S_WG 
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K_W06 przekazy medialne - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, 
efektywności. P7S_WG 

K_W07 treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych 
praktyk stosowanych w instytucjach mediowych. P7S_KW 

K_W08 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW 

K_W09 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW 

K_W10 Zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich 
utworów dziennikarskich w tym multimedialnych. P7S_KW 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i 

kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi 
podsystemami. 

P7S_UW 
 

K_U02 identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w 
wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym. 

P7S_UW 
 

K_U03 oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania podmiotów 
rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje. P7S_UW 

K_U04 

aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz 
zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i 

instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, dziennikarza, 
redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku 

mediów. 

P7S_UW 

K_U05 
identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości 
poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz 

społecznych. 

P7S_UW 
 

K_U06 
posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami 

analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości 
 

P7S_UW 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW 
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K_U08 

porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz 
w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym 
uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i 

przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą 
szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów 

P7S_UK 
 

K_U09 
komunikować się w języku obcym w zakresie zarządzania i mediów, na 

poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 
 

K_U10 zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod 
badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa. 

P7S_UO 
 

K_U11 formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem  systemu 
medialnego oraz zidentyfikować kierunki samokształcenia. 

P7S_UU 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami 

medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega 
celowość nieustannego aktualizowania wiedzy. 

P7S_KK 
 
 

K_K02 

dostrzega niejednoznaczność ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej 
szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i 

zjawisk, zachodzących w strukturach   społecznych, politycznych i 
ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz 

syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK 
 

K_K03 zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez 
co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 
 

K_K04 
samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z 

poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa 
oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową. 

P7S_KK 
 

K_K05 
zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie 

założonych rezultatów. 
 

P7S_KO 
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K_K06 
posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 

P7S_KO 
 

K_K07 kierowania pracą w zespole. P7S_KO 
 

K_K08 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. P7S_KO 
 

K_K09 przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i 
politycznych. 

P7S_KO 
 

K_K10 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim 
środowisku pracy 

P7S_KR 
 

 
4. Semestr dla kierunku 

 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 

przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Zajęcia fakultatywne w j. 
angielskim* 

 18       18 2 EP, (egzamin) 
 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 

Treści programowe Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji 
oraz rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli 
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informacji w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_U08, K_U09 

Ekonomia 
przedsiębiorstwa 
mediowego 

15   18     34 2 W – EP (egzamin) 
Ć – T, Inne (aktywność na 
zajęciach) (zaliczenie) 

B ekonomia i finanse, 
 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, 
zajmuje się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz 
problemami zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw mediowych w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,  
K_K02 

Gatunki i formaty we 
współczesnych mediach 

 18       18 2 T (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć zaprezentowane zostaną gatunki i formaty medialne obecne w polskich mediach, zarówno w 
prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna 
oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w 
mediach elektronicznych formaty medialne. 
Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i 
zaangażowania studentów. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W04  
K_U02,  
K_K01, 

Europejskie systemy 
mediowe - prawo i 
instytucje 

18        18 2 EP, T (egzamin) B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas zajęć studenci zapoznają się z systemami medialnymi, kluczowymi regulacjami oraz standardami 
kreowanymi przez ważne organizacje europejskie, w tym Unię Europejską i Radę Europy w obszarze mediów. 
W procesie nauczania student otrzyma informacje dotyczące wybranych systemów medialnych w Europie. Zostanie 
też wprowadzony w ogólne zagadnienia dotyczące regulacji prawnych oraz standardów kreowanych w obszarze 
mediów w procesie governance przez Radę Europy,  Unię Europejską oraz inne organizacje (biznes, sektor 
pozarządowy) w celu promocji i wspierania rozwoju wspólnego rynku. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Organizacja pracy 
menadżera 

 18       18 2 EP, Proj, Inne (aktywność 
na zajęciach)  
(zaliczenie na ocenę) 
 

P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Zajęcia mają na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat roli i funkcji kierownika we współczesnych 
organizacjach, zapoznanie studentów z metodami pracy na stanowisku kierowniczym, a także zdobycie wiedzy na 
temat pracy i obowiązków kadry menedżerskiej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K04, K_K07, K_K08 

Edytory multimediów     18    18 2 EP (egzamin) 
 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe Przygotowanie studentów do wykorzystania w pracy zawodowej technologii oraz oprogramowania służącego edycji 
materiałów publikowanych w mediach (grafiki rastrowej i wektorowej, audio, wideo, audio-wideo). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_U07,  
K_K04, K_K08,  K_K10 

Prawo "o sieci" i ochrona 
własności intelektualnej  

15        15 2 EP (zaliczenie na ocenę) 
 

B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Treści programowe Przedmiot przybliża studentom zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenie w sieci dóbr osobistych, praw 
autorskich, prawa prasowego i gospodarczego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W10,  
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K04 

Seminarium dyplomowe*    18     18 2 Zaliczenie  B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01,  K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          11 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 
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Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach 
naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, 
olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K02 

Wykład 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

         3 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 171 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Propedeutyka 
zarządzania 

 18       18 2 EP, T (egzamin) 
 

P nauki o zarządzaniu i 
jakości 
 

Treści programowe Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego związanego z produkcją 
mediów audiowizualnych. Studenci zapoznają się z opracowaniem koncepcyjne i przygotowaniem przedsięwzięcia 
biznesowego związanego z koprodukcją trójstronną projektu audiowizualnego – od wczesnego pomysłu do 
ostatecznego planu finansowania do strategii sprzedaży. 



10 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K06, K_K10 

Prawo gospodarcze (w 
tym upadłościowe i 
naprawcze) 

 18       18 2 T, Inne (praca 
zaliczeniowa)  
(zaliczenie na ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot przybliża studentom najważniejsze problemy prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W szczególności omówione zostają zasady rejestracji tej działalności, wady i zalety wyboru konkretnej 
formy tej działalności (działalność prowadzona indywidualnie, spółka cywilna, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością). Przedstawiona też zostaje problematyka dotycząca podatków od osób fizycznych oraz podatku 
od wartości dodanej. Ponadto zaprezentowano zasady dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, sporządzania i 
analizy umów oraz  prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W10,  
K_U04, K_U08,  
K_K02, K_K04 

Propedeutyka IT 18    18    36 3 W – EP, T(zaliczenie na 
ocenę) 
L – T (zaliczenie) 

P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy 
informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 
 
Zajęcia przedstawiają także istotę Internetu – jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy 
obecności Web 2.0 w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania 
techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp do Internetu), usługi w Sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług 
oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) w Internecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U03, K_U07,  
K_K08, K_K09, K_K10 
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Reklama online 18        18 2 Proj (zaliczenie na 
ocenę) 
 

P informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe Studenci zapoznają się z różnymi typami reklam internetowych począwczy od klasycznego e-mailingu do reklamy 
natywnej. Kolejny wątkiem jest poznanie narzędzi takich jak,  AdWords, Yahoo! Search Marketing, Google AdSense, 
które umożliwiają umieszczanie reklam na odpowiednich stronach internetowych lub obok wyników wyszukiwania 
słów kluczowych. Ostatnim elementem programu są najczęsciej praktykowane sposoby, za pomocą których reklama 
internetowa jest kupowana. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W06, K_W07,  
K_U04, K_U10,   
K_K06, K_K09, K_K10 

Technologie mediów  18       18 3 T, (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach  
 

Treści programowe W toku nauczania przedmiotu analizowane i przedstawione są technologie i techniki drukarskie jako część systemu 
multimedialnego. Przedstawiony jest zarys historyczny technik drukarskich ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszych technologii poligraficznych takich jak; drukowanie cyfrowe, procesy wykończeniowe oraz systemy 
integracji procesów poligraficznych (workflow). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08,  
K_U05, K_U06,  
K_K03, K_K05 

Analiza statystyczna w 
badaniach społecznych 

 14   14    28 2 K – T, (Zaliczenie na 
ocenę) 
L – T, zaliczenie 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach  

Treści programowe Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy 
badań. Pomiar jako element badania. Wybrane metody opracowywania danych. Analiza danych. Metody badania 
siły i kierunku zależności korelacyjnej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W07,  
K_U03, K_U04, K_U10, 
K_K01, K_K03 

Seminarium dyplomowe   18      18 3 Zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          10 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach 
naukowych (grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, 
olimpiad, przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_K02 

Wykład 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

         3 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 154 
 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 

przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Użyteczność danych 
sieciowych 

18        18 3 EP, T (egzamin) 
 

P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja,  

Treści programowe Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (sieć zasobów 
informacyjnych). Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. 
 
W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe etapy rafinacji:  
1. Zbieranie informacji (robot);  
2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym;  
3. podsystemowe uczące się uczucia identyfikacji;  
4. Analiza podsystemu treści wiadomości;  
5. Tworzenie modelu badanego procesu;  
6. Podsystem prezentacji wyników; Przykłady: studia przypadków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,  
K_U03, K_U06,  
K_K01, K_K04 

Nowoczesna 
organizacja i procesy 
zarządzania firmą 
mediową 

18   18     36 3 W- EP, (egzamin) 
Ć – T, Proj,(zaliczenie) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe Współczesne organizacje  borykają się  z konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania. Oczekuje się od 
nich szybkiego dostosowania do zmian, aby stały się innowacyjne i rozpoznawalne na rynku. W ramach przedmiotu 
zostaną przedstawione zagadnienia związane z zarządzeniem i funkcjonowaniem organizacji, wskazanie na 
interdyscyplinarny charakter procesu zarządzania i zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzaniem 
przedsiębiorstwem medialnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08,  
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

Multimedia     18    18 2 Proj. (zaliczenie na ocenę)  P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja, 
 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii 
informacyjnych w zakresie komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, 
filmowych, graficznych i dźwiękowych) w Internecie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10,  
K_U07,  
K_K05 

Nowe media (media 
mobilne - usługi 
komercyjne w sieci) - 
funkcje i 
wykorzystanie 

   18     18 2 Proj. Inne (aktywność na 
zajęciach)(zaliczenie na 
ocenę) 

P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja, 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii 
informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (usługi sieciowe w szczególności: portale 
społecznościowe, wideo internetowe wraz z elementami aktywnymi, sieć TOR) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06,  
K_U07 
K_U08, K_K05 
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Oprogramowanie do 
zarządzania  

    18    18 2 T, (Zaliczenie na ocenę) P nauki o zarządzaniu i 
jakości, 

Treści programowe W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zagadnienia związanymi z Systemami Informatycznymi Zarządzania 
(SIZ) i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. W ramach 
zajęć zostanie przeprowadzona analiza funkcjonalności narzędzia Comarch ERP Optima jako przykładowego systemu 
do zarządzania przedsiębiorstwem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U03, K_U05, K_U07, K_K05,  
K_K06, K_K10 

Specjalizacja 
zarządzanie i 
marketing w mediach 
cz. I* 

 36       36 3 T, Proj, (zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. I* 

Treści programowe Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są 
przedmiotami do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 



16 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, K_K10 

Seminarium 
dyplomowe* 

  18      18 4 Zaliczenie  B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

Zajęcia fakultatywne*          11 Zaliczenie na ocenę lub 
egzamin 

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału bądź spoza Wydziału, z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. Do 
zaliczenia zajęć fakultatywnych student może wykorzystać punkty ECTS otrzymane za udział w badaniach naukowych 
(grantach) prowadzonych na Wydziale oraz za pomoc w organizowaniu konferencji wydziałowych, olimpiad, 
przedmiotowych oraz udział w studenckich konferencjach naukowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08 
K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Zarządzanie   
bezpieczeństwem IT 

 18       18 2 EP, (egzamin) P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Szkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT daje studentom świadomość zagrożeń czekających w 
codziennej pracy z narzędziami informatycznymi. Dowiadują się z niego w jaki sposób cyberprzestępcy mogą 
pozyskać wrażliwe dane firmy lub przejąć kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się przed 
nimi chronić. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K08, 

RTV w Internecie  18       18 2 T, (zaliczenie na ocenę) P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału informacyjnego radia i 
telewizji internetowej.  
Przedmiot obejmuje aspekty techniczne, prawne, warsztat pracy dziennikarza i kadry technicznej, produkcję 
materiałów informacyjnych w zakresie radia i telewizji internetowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W08, K_W09,  
K_U07, 
K_K05 
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Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 18       18 3 T, (Zaliczenie na ocenę) P nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Podstawowe wiadomości dotyczące projektów, metodyki i zarządzanie projektami, analiza i ocena ryzyka. Otoczenie 
medialne. 
Studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: 
1.Wykład wprowadzający, zapoznanie studentów z tematyką przedmiotu, literaturą oraz wymaganiami koniecznymi 
do zaliczenia przedmiotu. Kontekst – Internet. Czym jest projekt. 
2.Omówienie zmian w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, multitasking mediów 
tradycyjnych i nowych. Krajobraz rynku medialnego w kontekście kierunków rozwoju: media wyjścia i media 
dopełniające. 
3.Równanie równowagi projektu. Cele projektowe projektu - SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, 
Terminowy). Wykresy Gantta. Certyfikaty. Project Management Institute. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09,  
K_U07, K_U08, K_U11,  
K_K05, K_K06, K_K10 

Specjalizacja 
zarządzanie i marketing 
w mediach cz. II* 

 36       36 3 T, proj., (zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. II* 
Treści programowe Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach 

są przedmiotami do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
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• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, K_K10 

Psychologia biznesu 
medialnego 

 18       18 4 Proj, T, (Zaliczenie na 
ocenę) 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 

Treści programowe Psychologia biznesu mediowego to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich 
zachowań w kontekście mediów. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyka psychologii potrzebną 
w tworzeniu i rozwoju biznesu mediowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_U02, K_K01, K_K04,  
K_K07 
K_K09, K_K10 

Seminarium 
dyplomowe* 

  18      18 4 Zaliczenie B nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student 
powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe 
wnioski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 
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Praktyki        6 
miesięcy 

 12 Zaliczenie  P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Dzięki praktykom studenckim studenci zdobywają umiejętności niezbędne w każdej instytucji medialnej w zakresie 
logistyki. W ramach praktyk ich wiedza będzie obejmowała wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, 
budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - 
zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. 
Dzięki nim studenci zdobędą podstawowe umiejętności konieczne do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do 
gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U04, K_U06, K_U07 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 126 
 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 613 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
• W – wykład 
• K – konwersatorium 
• S – seminarium 
• Ć – ćwiczenia 
• L – laboratorium 
• Wr – warsztaty 
• Proj – projekt 
• Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
• P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
• B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
• EU – egzamin ustny 
• EP – egzamin pisemny 
• T – test 
• E – esej 
• Proj – projekt 
• PR – praca roczna 
• Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 10%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 2%  

nauki o komunikacji społecznej i mediach 74%  

nauki o zarządzaniu i jakości 9%  

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów  Niestacjonarne 
(zaoczne) 

Kod ISCED  0321 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 46 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  

108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne  

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką 
P)  

64 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)  

20 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 12 
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Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe, realizowane do końca II roku studiów w wymiarze 

nie mniej niż 3 miesięcy. Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy), w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na 

kilka etapów (realizowane u kilku pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk nie może być niższy niż 120 godz.  

Punkty ECTS – 12 ECTS 

Zaliczenie praktyk – praktyki zalicza opiekun praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk 

zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba 

reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 

Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów oraz 

zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, drukarnie, firmy brokerskie, domy mediowe, agencje reklamowe, firmy PR.  
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Załącznik nr 88 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa  
efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 77,3% językoznawstwo 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki medyczne 13,6% - 

nauki społeczne psychologia 9,1% - 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się  

dla programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
w pogłębionym stopniu teorie naukowe z zakresu językoznawstwa oraz diagnozy i terapii 

logopedycznej, kryteria klasyfikacji zaburzeń mowy i opóźnień akwizycji systemu językowego i 
rozwoju mowy, a także najnowsze osiągnięcia i główne kierunki rozwoju ww. dyscyplin 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu, zwłaszcza w zakresie 
językoznawstwa, a także zależność między logopedią a innymi dyscyplinami naukowymi P7S_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologię badań językowo-komunikacyjnych i logopedycznych oraz zasady 
praktyki diagnostyczno-terapeutycznej opartej na argumentach naukowych P7S_WG 

K_W04 

w pogłębionym stopniu metodologię badań psychospołecznych i logopedycznych, zasady praktyki 
diagnostyczno-terapeutycznej opartej na argumentach naukowych, zaawansowane metody analizy i 

interpretacji objawów pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzonego rozwoju mowy i 
nabytych zaburzeń mowy 

P7S_WG 

K_W05 
zaawansowane metody analizy i interpretacji objawów językowych charakterystycznych dla 

zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także metody korygowania wad wymowy u 
dzieci i dorosłych oraz stymulowania rozwoju mowy u dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami 

P7S_WG 

K_W06 

w pogłębionym stopniu procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządach mowy, głosu, 
słuchu oraz w układzie nerwowym człowieka, związane z aktem komunikacji językowej, 

przebiegającym w sposób prawidłowy lub zaburzony, a także medyczne procedury diagnostyczno-
rehabilitacyjne, istotne z punktu widzenia zadań logopedy 

P7S_WG, P7S_WK 
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K_W07 

strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną w Polsce i zagranicą, 
podstawowe i zaawansowane narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne, uwarunkowania 
wykonywania zawodu logopedy, a także prawną, społeczną, kulturową i ekonomiczną sytuację 

pacjentów oraz możliwości realizacji ich potrzeb 

P7S_WK 

K_W08 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej, w szczególności w odniesieniu do własnej 
pracy naukowej oraz wynalazków wykorzystywanych w badaniach logopedycznych. P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
we właściwy sposób oceniać, krytycznie analizować, syntetyzować i interpretować objawy językowe 
charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także wyniki badań 

aparaturowych oraz logopedycznych testów diagnostycznych 
P7S_UW 

K_U02 
dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w podejmowanych zadaniach terapeutyczno-

logopedycznych, posługiwać się wyspecjalizowaną aparaturą badawczą i zaawansowanymi technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w celu pozyskiwania lub analizy danych 

P7S_UW 

K_U03 
w sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i 

medycznej przekazywać pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie jego mowy, określać 
zasady i warunki współpracy, przedstawiać program postępowania logopedycznego 

P7S_UK 

K_U04 

wyszukiwać przydatne informacje w tekstach źródłowych w języku polskim i w języku obcym, 
analizować i interpretować przedstawione w nich fakty, posługiwać się polską i obcojęzyczną 

terminologią specjalistyczną z zakresu językoznawstwa i logopedii, a także formułować opinie i 
właściwie je argumentować w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U05 

odpowiednio i samodzielnie planować postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne w logopedii, 
dokumentować zajęcia logopedyczne, opracowywać i realizować działania terapeutyczne i 

usprawniające, uwzględniające możliwości i potrzeby pacjenta, a także oceniać skuteczność 
stosowanych metod i weryfikować je w zależności od efektów 

P7S_UO 

K_U06 pracować jako logopeda w zespole, współpracować z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w 
zakresie stawiania diagnozy oraz planowania i weryfikowania terapii logopedycznej P7S_UO 

K_U07 ocenić poziom swojej wiedzy, dokonać samooceny własnych umiejętności i kompetencji, uzupełniać je 
i doskonalić, w szczególności w zakresie wybranej specjalizacji logopedycznej P7S_UU 

K_U08 

we właściwy sposób oceniać, krytycznie analizować, syntetyzować i interpretować objawy 
pozajęzykowe, uwarunkowane patologicznymi procesami zachodzącymi w narządach mowy, głosu i 
słuchu, charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także wyniki 
medycznych badań laboratoryjnych i aparaturowych; rzeczowo i zrozumiale przekazywać pacjentowi 

i/lub jego opiekunom informacje dotyczące biologicznych aspektów jego mowy 

P7S_UW, P7S_UK, 



4 

K_U09 

krytycznie analizować i interpretować objawy pozajęzykowe, uwarunkowane procesami psychicznymi, 
charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także wyniki badań 

psychologicznych, przeprowadzonych przez innych specjalistów oraz orzeczenia psychologów; potrafi 
rzeczowo i zrozumiale przekazywać pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje dotyczące 

biologicznych aspektów jego mowy. 

P7S_UW, P7S_UK, 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
krytycznej oceny teorii i metod stosowanych w logopedii, a także do formułowania i proponowania 
własnych rozwiązań w prowadzeniu badań logopedycznych oraz w postępowaniu diagnostyczno-

terapeutycznym 
P7S_KK 

K_K02 podejmowania odpowiedzialnych działań diagnostyczno-terapeutycznych, mając świadomość 
zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej metody terapii P7S_KO 

K_K03 umiejętnego rozpoznania sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta i jego rodziny, a także rozwiązania 
trudności wynikających z tej sytuacji, będąc świadomym praw pacjenta i respektując je P7S_KO 

K_K04 
posługiwania się językiem ojczystym zgodnie z zasadami etykiety językowej i dostosowywania doboru 

środków językowych do sytuacji oraz możliwości i statusu odbiorcy, przyczyniając się do promocji 
poprawnej polszczyzny 

P7S_KO 

K_K05 
prowadzenia samodzielnych badań logopedycznych w dyscyplinie językoznawstwa z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych i postępu nauki, a także rozwijania własnego dorobku 
naukowego 

P7S_KR 

K_K06 przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także promowania wzorców poprawnej polszczyzny, 
poprawnej wymowy oraz działań z zakresu profilaktyki logopedycznej P7S_KR 

K_K07 
krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, a także 

odpowiedzialnego korzystania ze swoich kompetencji w tym zakresie w postępowaniu diagnostyczno-
terapeutycznym. 

P7S_KK, 
P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku: logopedia ogólna i kliniczna 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
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Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Normy i standardy 
zachowań 
językowokomunikacyj
nych 

30        30 2 EP 
KO   J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć dokonywane jest omówienie najczęstszych zachowań komunikacyjnych właściwych polszczyźnie XXI wieku w sytuacji oficjalnej i 
nieoficjalnej w odmianie mówionej i pisanej oraz w komunikacji za pośrednictwem Internetu, przedstawienie i uzasadnienie ocen tych zachowań, 
przegląd tendencji rozwojowych polszczyzny widzianych z perspektywy komunikacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_U01, K_U07, K_K02, K_K01, K_K04, K_K06  
 

Słowo i wypowiedź  30       30 3 
EP 
KO, OA 
Proj  

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi budowy wypowiedzi oraz jednostek leksykalnych, a także 
usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na ten temat. Poruszone zostaną zagadnienia istotne zwłaszcza z punktu widzenia pracy zawodowej 
przyszłego logopedy. Podczas ćwiczeń studenci będą samodzielnie analizowali wypowiedź, dzielili ją na mniejsze segmenty, w tym jednostki 
leksykalne oraz morfemy, a także określali prymarne i sekundarne funkcje tych elementów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06  
 

Fonologia z 
patofonetyką  15       15 1 T 

KO, OA  B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem konwersatorium będą wybrane problemy z zakresu fonologii i fonetyki klinicznej analizowane z wykorzystaniem subiektywnych 
metod percepcyjnych - audytywnych i wizualnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_U01, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06  
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Podstawy metodologii 
badań lingwistycznych 
dla logopedów 

15        15 1 T,  
KO, OA B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów logopedii w metodologię badań lingwistycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tych zajęć mają 
pomóc studentom w wyborze metodologii badań własnych, a także w merytorycznym i edytorskim przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U04, K_K01, K_K04, K_K05 

Podstawy metodologii 
badań 
psychospołecznych dla 
logopedów 

15        15 1 T 
KO, OA B P 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zapoznawani są z metodami badań psychologicznych, sposobami pomiaru, rodzajami zmiennych oraz tokiem postępowania 
badawczego oraz wnioskowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_U04, K_U09, K_K01, K_K04, K_K05 

Klasyfikacja zaburzeń 
mowy 15        15 1,5 T 

KO  J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot służy przekazaniu studentom informacji na temat klasyfikacji zaburzeń mowy. Student zapoznaje się z funkcjonującymi w literaturze 
fachowej zasadami klasyfikacji zaburzeń mowy i uczy się porównywać istniejące klasyfikacje. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U04, K_U06, K_K01, K_K04, 

Mowa niepłynna 30        30 2 T 
KO   J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot traktuje o niepłynności mówienia zarówno normalnej, jak i patologicznej. Dokonane zostaną klasyfikacje niepłynności mówienia oraz 
przedstawione hipotezy na temat etiologii niepłynności patologicznej. Przedstawione zostaną logopedyczne i psychologiczne metody postępowania 
w przypadku jąkania rozwojowego i mowy bezładnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, 

Niedokształcenie 
mowy pochodzenia 
korowego 

30        30 2 T  J 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Realizacja przedmiotu ma zapewnić poznanie objawów językowych i pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzeń mowy i języka 
rejestrowanych u dzieci, u których zaburzenia mowy uwarunkowane są uszkodzeniami i/lub dysfunkcją OUN. Studenci poznają podstawowe 
metody diagnozowania i sposoby usprawniania dzieci z takimi zaburzeniami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03, K_K04, 

Neurologia 30        30 2 T 
KO  M 

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Celem cyklu wykładów jest utrwalenie i rozszerzenie pojęć z zakresu neurologii i najczęściej występujący chorób u dzieci i dorosłych ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, którym towarzyszą zaburzenia mowy tj. afazja, dyzartria. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W02, K_U01, K_U02, K_U08, K_K07 
 

Foniatria 30        30 3 T 
KO   M 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz 
klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w zaburzeniach głosu. 



8 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W02, K_U01, K_U02, K_U08, K_K07 
 

Audiologia  
dla logopedów 15        15 1 T 

KO   M 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z subiektywnymi i obiektywnymi metodami badań słuchu, zdobyciu przez nich umiejętności dotyczących zasad 
i metod pracy z dzieckiem z wadą słuchu, poznaniu metod leczenia głębokiego niedosłuchu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W02, K_U01, K_U02, K_U08, K_K07 
 

Seminarium 
magisterskie (do 
wyboru)  

  30      30 3 KO,  
OA B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia umożliwiają studentowi podjęcie samodzielnych badań naukowych podstawowych i stosowanych, w tym krytyczną lekturę i analizę 
literatury przedmiotu, działania służące ocenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej u jedno- lub wielojęzycznych osób w różnym 
wieku, a także działania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy rozwojowe i nabyte. Student poznaje 
metody prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych, analizowania uzyskanych wyników i formułowania wniosków. 
W I semestrze studenci – kierując się wskazówkami opiekuna naukowego – zapoznają się z wybraną literaturą przedmiotu, dotyczącą zarówno 
różnych problemów badawczych ujmowanych w perspektywie indywidualnej i przekrojowej, jak i kwestii zasad wyboru metod i technik 
badawczych adekwatnie do zakresu i przedmiotu projektowanych badań.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01, K_K_04, K_K05, K_K06 
 

Praktyki logopedyczne 
(do wyboru)         

30  
Prakty
ki 

30 1,5 KO, OA,  
OP  B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - 
zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy. Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać 
dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. 
Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także 
przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy. Wraz z rozwojem kompetencji studenta w kolejnych 
semestrach zwiększa się stopień jego samodzielności oraz odpowiedzialności w zakresie podejmowanych zadań, a co za tym idzie – również nakład 
jego własnej pracy, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej punktacji ECTS. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Konwersatorium 
translatologiczne na 
poziomie B2+ 
(do wyboru)  

 30       30 3 T 
KO, OA   J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem tekstów logopedycznych w języku angielskim i dyskusja. Student zapoznaje się z anatomią i 
fizjologią układów i struktur biorących udział w produkcji mowy, ich zaburzeń i wybranych jednostek chorobowych. Student poznaje również teorie 
dotyczące nabywania pierwszego i drugiego języka, kompetencji językowych i komunikacyjnych, opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy oraz zasady 
postępowania logopedycznego i rolę dziedzin pokrewnych np. neurologii i działań terapeutycznych. Student osiąga poziom językowy na poziomie 
B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U04, K_K05 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
spoza kierunku (do 
wyboru)  

       30 
OGUN 30 3  różne  różne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  Różne – zależnie od wyboru studenta.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Różne – zależnie od wyboru studenta. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1125 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Fonetyka akustyczna 15   15     30 3 
T 
KO 
OA 

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot zaznajamia studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki akustycznej, sposobami obrazowania dźwięku i analizy wybranych 
parametrów akustycznych sygnału mowy, zarówno w normie, jak i w przypadkach zaburzeń mowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06 

Zaburzenia mowy i jej 
rozwoju u osób z 
wadą słuchu 

30   15     45 4 EP 
KO, OA, Proj B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu. Studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu rozwoju mowy i języka u dzieci z 
uszkodzeniami słuchu, z charakterystycznymi objawami zaburzenia rejestrowanymi we wszystkich podsystemach języka. Studenci poznają zasady 
prowadzenia stymulacji rozwoju mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami słuchu, specyfikę pracy surdologopedycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, 

Niedokształcenie 
mowy u osób z 
autyzmem 

15   15     30 3 

EP 
KO 
OA 
Proj 

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami mowy osób z autyzmem. Celem zajęć jest przygotowanie do podjęcia 
pracy logopedycznej z osobami z autyzmem.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U01, K_U03, K_U05, K_U09, K_K01, K_K04, 
 

Afazja 30   30     60 5 

EP 
KO 
OA 
Proj  

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy na temat afatycznych zaburzeń mowy. Studenci zapoznają się z opisem i interpretacją zjawisk 
językowych w afazji, z zaburzeniami poznawczymi niejęzykowymi współwystępującymi w zespole afazji. Poznają również metody diagnozowania 
oraz metodykę postępowania terapeutycznego z chorymi z afazją. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, 

Dyzartria 15   15     30 3 

T 
KO 
OA 
Proj 

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów, objawów oraz metod i technik diagnozy i terapii 
dyzartrycznych zaburzeń mowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, 

Neuropsychologia 30        30 2 T 
KO   P 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat związku między zaburzeniami funkcji mózgu a objawami zaburzeń emocjonalnych, 
poznawczych, zaburzeń zachowania i zaburzeń mowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W01, K_W02, K_U01, K_U09, K_K02, K_K03 

Rehabilitacja głosu po 
laryngektomii 15   15     30 3 

T 
KO 
OA 

 M 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rehabilitacji głosu u pacjentów po operacji 
laryngektomii całkowitej, opanowanie wiedzy o metodach wytwarzania głosu zastępczego u pacjentów po laryngektomii całkowitej, etiologii 
nowotworów krtani i gardła dolnego oraz nowotworów górnych dróg oddechowych, stanów przednowotworowych, czynników ryzyka nowotworów. 
Studenci poznają objawy towarzyszące nowotworom krtani i gardła dolnego, metody diagnostyki, metody leczenia, metodologię rehabilitacji 
logopedycznej pacjentów po całkowitej laryngektomii, metodologię tworzenia planu terapii i poszczególnych jednostek zajęć terapeutycznych. 
Studenci uczą się przeprowadzania wywiadu i prowadzenia ćwiczeń usprawniających zrozumiałość mowy osób posługujących się głosem 
zastępczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W01, K_W02, K_W05, K_U08, K_U01, K_U03, K_U05, K_K07, K_K02, K_K03,   

Statystyka dla 
logopedów    30     30 2 KO, OA, Proj    

Treści programowe 
dla przedmiotu  

W trakcie zajęć uczestniczy poznają zasady prowadzenia badań ilościowych w językoznawstwie, zbierania danych, przeprowadzania wybranych 
analiz statystycznych, wnioskowania statystycznego i prezentacji wyników badań. Kurs przygotowuje studenta do przeprowadzenia wybranych 
analiz statystycznych z użyciem programu Excel oraz do krytycznej analizy danych ilościowych uzyskanych w badaniach logopedycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_U02, K_U04, K_U08, K_U09, K_K01, K_K04, K_K05 

Seminarium 
magisterskie (do 
wyboru) 

  30      30 3,5 KO, OA B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia umożliwiają studentowi podjęcie samodzielnych badań naukowych podstawowych i stosowanych, w tym krytyczną lekturę i analizę 
literatury przedmiotu, działania służące ocenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej u jedno- lub wielojęzycznych osób w różnym 
wieku, a także działania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy rozwojowe i nabyte. Student poznaje 
metody prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych, analizowania uzyskanych wyników i formułowania wniosków. 
W II semestrze studenci – kierując się wskazówkami opiekuna naukowego – dokonują przeglądu literatury przedmiotu oraz metod i technik 
badawczych pod kątem wstępnie wybranego celu i zakresu badań własnych. Podczas zajęć prezentują podsumowania lektur i wnioski płynące z ich 
analizy, a także poddają je krytycznej dyskusji.  Uszczegóławiają cele, zakres i przedmiot badań własnych, a także przygotowują plan badań wraz z 
opracowaniem konkretnych metod i technik, które zamierzają wykorzystać. Wnioski płynące z tych działań formułują pisemnie w postaci wstępnych 
rozdziałów pracy magisterskiej (stan badań, metodyka badań własnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01, K_K_04, K_K05, K_K06 
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Praktyki 
logopedyczne (do 
wyboru)  

       
30 
Prakty
ki 

30 1,5 KO, OA,  
OP B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - 
zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy. Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać 
dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. 
Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także 
przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy. Wraz z rozwojem kompetencji studenta w kolejnych 
semestrach zwiększa się stopień jego samodzielności oraz odpowiedzialności w zakresie podejmowanych zadań, a co za tym idzie – również nakład 
jego własnej pracy, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej punktacji ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1125 
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4.3.  Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Rozszczepy 
podniebienia i wargi. 
Opieka medyczno-
logopedyczna 

15   15     30 3 

T 
KO 
OA 
 

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z warunkami anatomiczno-czynnościowymi osób z rozszczepem podniebienia oraz z etapami 
leczenia chirurgicznego, ortodontycznego, foniatrycznego. Przedmiotem ćwiczeń jest omówienie zaburzeń artykulacji osób z rozszczepem 
podniebienia, a także zapoznanie studentów z narzędziami i metodami stosowanymi w ich diagnozie i terapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, 

Medyczna i 
logopedyczna terapia 
osób z dysfagią 

10   20     30 3 T 
KO, OA  M 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu dysfagii ustno-gardłowej. Przekazanie studentom wiedzy na temat anatomii i fizjologii 
narządów żucia, górnego odcinka przewodu pokarmowego, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń połykania, metod ich diagnostyki, leczenia i 
rehabilitacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W02, K_W05, K_U08, K_U01, K_U03, K_U05, K_K07, K_K02, K_K03,   

Komunikacja 
językowa, 
wspomagająca i 
alternatywna 

30        30 2 T 
KO   J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów ze specyfiką języka jako systemu przekazu i odbioru komunikatu oraz form niesienia pomocy osobom pozbawionych 
umiejętności wykorzystania kanału fonicznego do przekazu treści informacji. Kurs pozwolić ma na świadomy wybór drogi komunikacji, jak również 
wstępnej weryfikacji efektywności wykorzystania pozawerbalnego sposobu komunikacji. 



15 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K04, K_K06 

Kulturowe, etyczne i 
pragmatyczne aspekty 
komunikacji 
interpersonalnej  

30        30 2 
T 
KO 
OA  

 J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład poświęcony jest etycznym, kulturowym i pragmatycznym aspektom komunikacji interpersonalnej. Poruszane są podstawowe zagadnienia 
związane z pragmatycznymi, etycznymi czy kulturowymi aspektami wypowiedzi oraz omawiane w pogłębiony sposób wybrane, bardziej 
szczegółowe problemy komunikacji interpersonalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08, K_U03, K_U05, K_U04, K_K01, K_K04, K_K06 

Seminarium 
magisterskie (do 
wyboru)  

  30      30 12 
KO 
OA 
Proj 

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia umożliwiają studentowi podjęcie samodzielnych badań naukowych podstawowych i stosowanych, w tym krytyczną lekturę i analizę 
literatury przedmiotu, działania służące ocenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej u jedno- lub wielojęzycznych osób w różnym 
wieku, a także działania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy rozwojowe i nabyte. Student poznaje 
metody prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych, analizowania uzyskanych wyników i formułowania wniosków. 
W III semestrze istotnie rośnie nakład własnej pracy studenta – przeprowadza on badania wstępne, weryfikuje na ich podstawie narzędzia, metody i 
techniki badawcze, a także przebieg samego badania. Przeprowadza badania zasadnicze i rzetelnie je dokumentuje, a także przystępuje do ich opisu i 
analizy. Nad przebiegiem tego procesu czuwa opiekun naukowy, którego wskazówkami kieruje się student.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01, K_K_04, K_K05, K_K06 

Konwersatorium (do 
wyboru)   30       30 3 KO, OA 

PR, Proj lub T,  B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Dzięki udziałowi w tematycznie ukierunkowanych konwersatoriach student ma możliwość poszerzania wiedzy w tym zakresie szeroko 
pojmowanych badań logopedycznych, który interesuje go najbardziej i/lub pozostaje w związku z tematyką jego własnych badań. Tematyka 
konwersatoriów skupia się na różnych aspektach komunikacji osób jedno- lub wielojęzycznych w różnym wieku, posługujących się mową w sposób 
normatywny bądź zakłócony ze względu na nabyte lub rozwojowe zaburzenia mowy.    
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_U01, K_U04, K_U07, K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
 

Praktyki 
logopedyczne (do 
wyboru) 

       
30 
Prakty
ki 

30 2 KO, OA,  
OP B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - 
zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy. Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać 
dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. 
Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także 
przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy. Wraz z rozwojem kompetencji studenta w kolejnych 
semestrach zwiększa się stopień jego samodzielności oraz odpowiedzialności w zakresie podejmowanych zadań, a co za tym idzie – również nakład 
jego własnej pracy, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej punktacji ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 
 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
spoza kierunku (do 
wyboru) 

       30 
OGUN 30 3 różne   

Treści programowe 
dla przedmiotu  Różne – zależnie od wyboru studenta.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Różne – zależnie od wyboru studenta. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1125 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychiatria 15        15 1,5 T 
KO, OA  M 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Wykłady poświęcone są różnym zaburzeniom psychicznym, ich etiologii, przebiegu, leczeniu i rokowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki kontaktu terapeutycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_U08, K_K07 

System opieki 
logopedycznej w Polsce 15        15 1,5 T 

KO   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia dotyczyć będą systemu kształcenia logopedów w Polsce i Europie, zatrudnieniu logopedów, przepisów prawnych oraz organizacjom 
logopedycznym w Polsce i Europie. Omówione zostaną kwalifikacje logopedy, przepisy prawne dotyczące kształcenia i zatrudnienia logopedów, 
organizacje logopedyczne w Polsce i Europie oraz udział logopedów w orzecznictwie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U06, K_K02, K_K03, K_K01, K_K04, 

Niedokształcenie mowy 
u osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

15        15 1,5 T 
KO  J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów i objawów zaburzeń mowy u osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz zasad i wybranych metod terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W03, K_U01, K_U05, K_K01, K_K04, 

Wspomaganie rozwoju 
psychoruchowego i 
komunikacji 
interpersonalnej 

   30     30 2 
T 
KO 
OA  

B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia poświęcone są problematyce rozwoju psychoruchowego dzieci, zaburzeń występujących w tym rozwoju, a także ich wpływie rozwój 
mowy. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne rodzaje terapii psychomotorycznych i innych metod wspomagających rozwój psychoruchowy 
dzieci wraz z ich zastosowaniem w terapii logopedy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U05, K_K01, K_K04, 
 

Diagnoza i terapia 
logopedyczna (do 
wyboru)  

     30   30 6 EU, PR 
KO, OA  B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy studentów na temat mechanizmów wybranych zaburzeń językowych oraz zapoznanie 
z narzędziami i metodami stosowanymi w diagnozie i terapii tych zaburzeń. Studenci przeprowadzą analizę porównawczą wybranych form 
zaburzeń mowy oraz przygotują plany terapeutyczne dostosowane do rodzaju zaburzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

Seminarium 
magisterskie (do 
wyboru)  

  30      30 15 KO, OA, Proj, PM  B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia umożliwiają studentowi podjęcie samodzielnych badań naukowych podstawowych i stosowanych, w tym krytyczną lekturę i analizę 
literatury przedmiotu, działania służące ocenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej u jedno- lub wielojęzycznych osób w różnym 
wieku, a także działania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy rozwojowe i nabyte. Student poznaje 
metody prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych, analizowania uzyskanych wyników i formułowania wniosków. 
W IV semestrze przygotowanie pracy dyplomowej wymaga dużego nakładu pracy własnej studenta: oprócz zakończenia badań zasadniczych wraz 
z ich udokumentowaniem (o ile ze względu na specyfikę prowadzonych badań nie mógł zamknąć tego etapu prac w III semestrze) dokonuje on 
analizy i opisu wyników, a także aktualizacji i uzupełnienia poprzednio opracowanych rozdziałów pracy. W końcowym etapie prac student 
formułuje wnioski z przeprowadzonych badań oraz zestawia je z wnioskami płynącymi z analizy literatury przedmiotu. Udział w zajęciach 
zwieńczony zostaje złożeniem pracy dyplomowej, gotowej do obrony. Nad całością tego procesu czuwa opiekun naukowy.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_K01, K_K_04, K_K05, K_K06 
 

Praktyki logopedyczne 
(do wyboru)        30 

Praktyki  30 2,5 KO, OA,  
OP B J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - 
zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy. Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać 
dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. 
Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także 
przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy. Wraz z rozwojem kompetencji studenta w kolejnych 
semestrach zwiększa się stopień jego samodzielności oraz odpowiedzialności w zakresie podejmowanych zadań, a co za tym idzie – również nakład 
jego własnej pracy, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej punktacji ECTS. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1125 
 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium – S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium – Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego – B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
Oznaczenia dyscyplin – J – językoznawstwo 
– M – nauki medyczne 
– PS – psychologia – Ped - pedagogika 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny – T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt – PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– PM – praca magisterska 
– KO – kontrola obecności  – OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena 

bieżącego przygotowania do zajęć, ocena ciągła 
umiejętności studenta, ocena merytorycznego wkładu w 
dyskusję, analiza przypadku, rozwiązywanie zadań 
problemowych, ocena pracy w grupie, ocena czytania ze 
zrozumieniem tekstów naukowych, ocena umiejętności 
argumentacji) 

– OP – ocena praktyk, czyli ocena pracodawcy / opiekuna 
praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji 
studenta odbywającego praktyki zawodowe 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS  

w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne językoznawstwo 86% 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu nauki medyczne 11% 

nauki społeczne psychologia 3% 

 
7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 02/023/0239  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 59 ECTS  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 106,5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – 
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

6 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literą P) - 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literą B) 82 ECTS  

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 7,5 ECTS 
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Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki UW 
 
Postanowienia ogólne 
1. Praktyki stanowią integralną część studiów i realizowane są w oparciu o art. 65, 67, 68 i 107 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) i 
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 351 Senatu UW  
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Monitor UW 2015 poz. 71). 
2. Student studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyk wynikających z programu studiów w wymiarze: 
- praktyki logopedyczne: 120 godz. 
3. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyk, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyk. 
 
Praktyki logopedyczne 
4. Praktyki logopedyczne mają na celu: 
- poznanie przez studentów organizacji pracy różnych typów placówek logopedycznych (szkolnych i pozaszkolnych); 
- metodyczne i pedagogiczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia diagnozy  
i terapii logopedycznej; 
- nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć logopedycznych. 
5. Praktyki logopedyczne odbywają się w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, 
poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.) w formie śródrocznej: ciągłej i nieciągłej. 
6. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk logopedycznych odpowiada opiekun praktyk wyznaczony na wniosek kierownika Zakładu Logopedii i Emisji Głosu przez dyrektora 
Instytutu Polonistyki Stosowanej. Do obowiązków opiekuna praktyk należy: 
- opracowanie programu i planu praktyk; 
- koordynacja ich przebiegu; 
- hospitowanie zajęć prowadzonych przez studentów; 
- ewidencja studentów, którzy odbyli praktyki; 
- zapewnienie odpowiedniego poziomu naukowego, metodycznego i wychowawczego praktyk. 
7. Szczegółowy program praktyk logopedycznych ustala opiekun praktyk w uzgodnieniu  
z kierownikiem Zakładu Logopedii i Emisji Głosu, który przedstawia go do akceptacji dyrektorowi Instytutu Polonistyki Stosowanej. Program ten – w miarę możliwości – powinien 
uwzględniać wszystkie typy i rodzaje zaburzeń mowy, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia. 
8. Praktyką studentów w konkretnych placówkach kieruje logopeda. 
9. Do zadań studenta w czasie praktyk logopedycznych należy: 
- hospitacja zajęć prowadzonych przez logopedę w konkretnej placówce; 
- współtworzenie i prowadzenie samodzielnych zajęć w stopniu i zakresie uzgodnionym  
z logopedą; 
- przedkładanie konspektów zajęć, zestawów ćwiczeń i tym podobnych materiałów do akceptacji formalnej i merytorycznej logopedy; 
- współuczestniczenie za zgodą logopedy w procedurze diagnozy logopedycznej; 
- prowadzenie dziennika praktyk, opracowanie dokumentacji w formie notatek z hospitacji, konspektów zajęć, zestawów ćwiczeń itp. 
10. Zajęcia prowadzone przez studenta podczas praktyk logopedycznych muszą być gruntownie opracowane pod względem rzeczowym, metodycznym i merytorycznym. Konspekt zajęć 
należy przedstawić logopedzie do akceptacji przynajmniej na dzień przed prowadzeniem zajęć. 
11. Student zobowiązany jest do odbycia wszystkich praktyk logopedycznych w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona. W 
wyjątkowych sytuacjach zezwolenia na opuszczenie jakichkolwiek zajęć może udzielić tylko opiekun praktyk. 
12. Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk logopedycznych: 
- dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych i współprowadzonych z logopedą i prowadzonych samodzielnie; 



22 

- konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w czasie praktyk; 
- ocena lub krótka, zwięzła opinia logopedy na temat studenta. 
13. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie dziennika praktyk i innych wyżej wymienionych dokumentów. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez 
opiekuna praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad. 
14. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Student zobowiązany jest odbyć praktykę i rozliczyć 
się z niej do końca szóstego semestru studiów. 
15. Efekty kształcenia odnoszące się do praktyk logopedycznych: 
- student zna strukturę i sposób funkcjonowania różnych typów placówek logopedycznych (szkolnych i pozaszkolnych); wie, jak przebiega organizacja pracy logopedy w różnych typach 
placówek; 
- student zna podstawowe narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne; 
- student potrafi odpowiednio planować i dokumentować zajęcia logopedyczne (potrafi przygotować konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w praktyce logopedycznej); 
- student potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne oraz profilaktyczne; 
- student potrafi podjąć działania terapeutyczne adekwatne do różnych zaburzeń mowy  
i języka; 
- student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także promowania wzorców poprawnej polszczyzny, poprawnej wymowy oraz działań z zakresu profilaktyki logopedycznej. 
 
Postanowienia końcowe 
16. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do: 
- przestrzegania zasad odbywania praktyk określonych przez Uniwersytet; 
- przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy w miejscu odbywania praktyk; 
- przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej; 
- przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w miejscu odbywania praktyk. 
17. Student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyk. 
18. Uniwersytet nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyk. 
19. Zasady odbywania praktyk przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak przez studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami 
międzynarodowymi nie postanowi inaczej. 
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Załącznik nr 89 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina Nauk 
Społecznych 

Nauki o Zarządzaniu i 
Jakości 

67% Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Dziedzina Nauk Rolniczych Technologia żywności i 
żywienia 

33% 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Master in Food Systems 
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, obiekty i zjawiska oraz główne 
tendencje rozwojowe dotyczące dyscypliny zarządzania i jakości a także 
zaawansowaną metodologię badań w zakresie tej dyscypliny  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
W pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
należności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedze ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych, 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej – właściwej dla 
programu studiów 
 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych, do których 
jest przyporządkowany kierunek studiów  
 

K_W02 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady, procedury i praktyki 
efektywnego zarządzania organizacjami, związane z: analizowaniem, 
planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i 
koordynowaniem w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji. 
 

K_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 
główne tendencje rozwojowe dotyczące dyscypliny technologia żywności i 
żywienia oraz dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych 
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K_W04 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z 
systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi 
technologiami, marketingiem a także konsumpcją produktów żywnościowych 
 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 
 
Fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 
 
Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów w tym zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 
 
Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach 
organizacji systemu żywnościowego i w otaczającym je świecie, w tym także  
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

K_W06 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w systemie żywnościowym 

K_W07 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z 
systemem żywnościowym w zakresie żywienia, produkcji żywności i 
zapewniania bezpieczeństwa żywności   

K_W08 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w procesie 
projektowania i produkcji żywności oraz uwarunkowania tego procesu  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk 
komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, formułując i weryfikując 
hipotezy, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 
wykorzystywać posiadaną wiedzę 
-formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
*właściwy dobór źródeł i informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy, syntezy, twórczej 
interpretacji i prezentacji tych informacji 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, 
ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, 
stosując właściwy dobór źródeł i metod. 
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K_U03 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu technologii żywności i 
żywienia oraz dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych do 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania 

*dobór oraz stosowanie właściwych metod 
oraz narzędzi w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 
*przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 
 
wykorzystać posiadaną wiedzę: 
-formułować i testować hipotezy 

K_U04 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy i diagnozy dotyczące 
funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować i prowadzić 
debatę w zakresie analizowanej problematyki 
 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 
 
komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
 
prowadzić debatę 
 
posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią 
 

K_U05 
 

Potrafi przeprowadzić analizę problemu z zakresu żywności i żywienia a 
następnie komunikatywnie zaprezentować wyniki swojej pracy oraz wnioski 
lub rozwiązania, a także podejmować dyskusję na temat analizowanego 
problemu   

K_U06 
 

Potrafi planować, organizować pracę własną oraz zespołową .  
 

 P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 
 
kierować pracą zespołu 
 
współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i podejmować wiodącą 
rolę w zespołach  
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K_U07 Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

P7S_UU  Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
 
samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści 
 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych i działania na rzecz 
interesu publicznego. 
 
 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 
 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 
 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K03 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

K_K04 Gotów jest do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w dziedzinie 
zarządzania w systemie żywnościowym 
 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 
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odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
- rozwijanie dorobku zawodu 
- podtrzymywania etosu zawodu 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzec 
przestrzegania tych zasad 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów:  
na kierunku nie przewidziano specjalności 
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4. Semester for MFS 
4.1. Learning outcomes table in terms of class form and method of learning outcomes assessment  

Year: first 
Semester: first (repeated  in the 2nd  Semester for the guest students) 

Subject/subjects within module  

Class form - number of hours 
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An Introduction to Food 
Systems: Scientific, Technical 
and Socioeconomic Principles 
to Facilitate the Creation of 
Food Value Networks (e-
learning) 
 

         7,5 Q/CS/O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Teaching content: 
 
An Introduction to Food 
Systems: Scientific, Technical 
and Socioeconomic Principles 
to Facilitate the Creation of 
Food Value Networks – e-
learning 
 

Regulatory framework of the food system 
Systems approaches to solving problems 
Challenges in the food sector 
Ethics of food production and consumption 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W04 know and understand the contemporary civilizations’ dilemmas as to the system of satisfying the society 
food needs 
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K_W05_1 know and understand the food system structure and processes therein  
K_W05_2 know different types of organizations in the logistics system and understands the complexity of processes 
therein 
K_W06 know and understand general principles and practices of managing organizations in the food sector 
K_U01  can and are able to use the basic knowledge of management and natural sciences, as well as related 
disciplines to recognize, diagnose and solve problems of food system organisations 
K_U02  can and are able to correctly interpret social, political, legal and economic phenomena and their impact on 
the functioning of food system organisations 
K_U06 can and are able to plan and organise own work 
K_U07 can and are able to quickly self-study and improve acquired qualifications 
K_K02 are ready to comply with ethical standards and act in the public interest 
 

Subject/subjects within module  
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outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Management  
15        15 2 WE/ O-G A R Management and 

Quality Sciences 

Teaching content: 
 Management 

The teaching content of the subject cover issues in the field of organization management. The course aims to 
discuss the essence and functions of management,  planning principles, organizing, motivating and controlling, as 
well as issues related to strategic, operational and international management. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01_1 know and understand key and advanced theories and concepts in the field of management 
K_W01_2  know and understand the methods of analysing the outer - and  intra-organizational  environment 
K_W02 know and understand the principles and advanced procedures related to particular functions of organization 
management 
K_W04 know and understand dilemmas related to the functioning of the organization in the food system 
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K_W05 know and understand the phenomena and factors affecting the internal organization of the food system 
K_U01 can and are able to use management theory to indicate management methods and techniques for different 
situations / problems 
K_U02 can and are able to correctly interpret social, political, legal and economic phenomena and their impact on 
the functioning of food system organisations 
K_U06 can and are able to plan own work in the field of acquiring  and supplementing knowledge in the field of 
management 
K_U07 can and are able to self-study  and expand knowledge in the field of management 
K_K01 are ready to evaluate and critically interpret decisions made in organizations 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in an entrepreneurial manner 
K_K04 are ready to develop the achievements of the discipline and sustain the ethos of the profession 

Subject/subjects within module  
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Method of learning 
outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Management of Innovation & 
Technology  

15        15 2 WE/ O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Teaching content 
Management of Innovation & 
Technology 

The content of the subject cover  the processes of creating innovations and technological solutions 
and launching them on the market. The course aims to discuss  theoretical concepts and to review  empirical studies 
relating to the importance of innovation for the organization, their formation and diffusion, as well as mechanisms of 
technologies  development and improvement.  The models of sectoral, regional and national innovation systems are 
also tackled. 
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Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01 know and understand basic types and forms of knowledge transfer and technology transfer 
K_W02 know and understand models of innovation creating and diffusion as well as  technology development 
K_W04 know and understand the contemporary civilizations’ dilemmas as to the system of satisfying the society 
food needs . 
K_W05 know and understand the processes and phenomena occurring in various types of organization of the food 
system and in the surrounding environment, including the principles of protection of industrial property and copyright 
K_U01  can and are able to use management theory to relate the innovation process to the business model 
K_U02_1 can and are able to identify examples of innovations and explain their impact on changes emerging in  the 
food industry 
K_U02_2 can and are able to identify, diagnose and resolve dilemmas and various variants of solutions related to 
creating and implementing innovations 
K_U06 can and are able to plan own work to master and supplement the  knowledge in the field of innovation and 
technology management 
K_U07 can and are able to self-educate and expand knowledge in the field of innovation and technology 
management 
K_K01 are ready to discuss and express opinions on topics related to the diffusion of innovation and technology 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think in an entrepreneurial and creative way 
K_K04 are ready to develop the achievements of the discipline and sustain the ethos of the profession 

Subject/subjects within module  
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Food System Logistics  
   15     15 2 Project/CS/O-G A R Management and 

Quality Sciences 
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Teaching content: Food 
System Logistics 

The content of the subject covers logistics and supply chain management. The course aims to discuss the basic 
logistic processes, as well as the methods of their analysis and logistic management functions from the perspective 
of integrating enterprises into  the food system supply chain. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01 know and understand the concepts of logistics management and the place of logistics in management 
K_W02 know and understand the principles and procedures of logistics management in organizations and elements 
of logistics infrastructure 
K_W05 know and understand the phenomena and processes occurring in the sphere of logistics in the food system 
K_U01 can and are able to recognise and diagnose problems in logistics processes and propose appropriate 
logistics solutions 
K_U02 can and are able to interpret the influence of phenomena occurring in the environment of logistic 
organizations on their functioning 
K_U04 can and are able to design solutions for supply chain management and distribution channels for 
communicative market situations and disseminate the effect of their work communicatively and debate in English 
K_U06 can and are able to plan and organize own work and team work 
K_U07 can and are able to self-educate and improve qualifications in the field of supply chain management 
K_K01 are ready to critically express opinions and discuss the issues of supply chain management 
K_K02 are ready to take responsibility for the impact of logistic activities on the environment. 
K_K03 are ready to show creativity in designing and implementing the principles of systemic thinking 
K_K04 are ready to develop the achievements of the discipline and sustain the ethos of the profession 
 

Subject/subjects within module  
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Designing Innovative and 
Sustainable Value Chains for 
Food System  

     15   15 1,5 Project/CS/O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Teaching content: 
Designing Innovative and 
Sustainable Value Chains for 
Food System 

The content of the subject cover logistics and supply chain management. Based on the theory of management, 
innovation management and logistics, the lessons will be used to train skills related to integrating enterprises into  
the food system supply chain. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W04  know and understand the contemporary civilizations’ dilemmas as to the system of satisfying the society 
food needs know and understand the contemporary civilizations’ dilemmas as to the system of satisfying the society 
food needs 
K_W06 know and understand basic principles of creating and developing various forms of entrepreneurship and 
integrating the value chain in the food system 
K_U01 can and are able to use management theory to relate the innovation process to the business model 
K_U02 can and are able to properly recognise and interpret chances, threats, strengths and weaknesses of a given 
business model 
K_U04 can and are able to analyse,  diagnose and prepare reports on the functioning of the value chain within a 
team and disseminate results of the team work in a communicative way and debate in English 
K_U06 can and are able to plan and organize own work and team work 
K_U07 can and are able to self-educate and expand knowledge in the field of innovation and technology 
management 
K_K01 are ready to take part in discussions and express opinions on topics related to the diffusion of innovation and 
technology 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think in an entrepreneurial and creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of the food system value chain management 
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Subject/subjects within module  
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Method of learning 
outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Food System Marketing   
30        30 4 WE/O-G A R Management and 

Quality Sciences 

Teaching content 
Food System Marketing   

The content of the subject cover the field of marketing with particular emphasis on  food market perspective. The 
course explains and discusses the idea of marketing orientation,  basic issues related to market research and 
segmentation,  as well as a detailed characterization of parking tools and related strategies in relation to the food 
market. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01_1 know and understand the methodology of market research 
K_W01_2  know and understand the concept of marketing orientation and other key concepts of the area of 
marketing 
K_W02 know and understand the forms and structures of marketing activities in enterprises and the consequences 
of this structure for the system of marketing tools and activities 
K_W04 know and understand basic marketing laws and their impact on decision-making processes in food system 
organizations 
K_W05 know basic marketing tools and understand the principles and consequences of their use on the food market 
K_U01 can and are able to use knowledge in the field of marketing, management and social psychology and other 
related disciplines to identify, diagnose and solve marketing problems 
K_U02 can and are able to formulate relevant research problems concerning conditions, phenomena and trends in 
the environment of the organization and interpret the influence of these conditions on the decision-making problems 
of the organization 
K_U06 can and are able to plan own work to acquire  and supplement knowledge in the field of marketing 
K_U07 can and are able to self-educate and expand knowledge in the field of marketing in the food sector 
K_K01 are ready to evaluate and critically discuss marketing activities 
K_K02 are ready to able to comply with ethical standards, especially in the context of persuasion techniques, 



14 

 

obtaining information and fair competition 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to develop the profession of a marketer and maintain its ethos 

Subject/subjects within module  
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Consumer Behavior  
 15       15 2 WE/O-G A R Management and 

Quality Sciences 

Teaching content: Consumer 
Behaviour 

The content of the subject cover  the field of consumer behaviour. The course discusses  issues related to the 
decision-making process of the consumer  and the external and internal determinants of the consumer in which the 
decision-making processes take place. The course focuses also on the impact of marketing activities on consumer 
behaviour. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01 know and understand the general methodology of consumer research as well as concepts and models 
related to the consumer  decision-making process  
K_W02 understand the importance of consumer behaviour modelling for marketing activities designing  
K_W04 know and understand the fundamental dilemmas of the contemporary consumer in terms of satisfying food 
needs, health and the future of civilization 
K_W05 know and understand the determinants of consumer decision-making processes in the food market 
K_U01 can and are able to use knowledge in the field of social sciences and theoretical models to recognise, 
diagnose attitudes and consumer behaviour and to suggest general marketing solutions. 
K_U02 can and are able to identify factors and interpret their impact on consumer attitudes and behaviour on the 
food market 
K_U04  can and are able to analyse and diagnose the impact of marketing activities on consumer behaviour and 
communicatively present the effect of their work and debate in English 
K_U06 can and are able to plan and organise own work and team work 
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K_U07 can and are able to broaden knowledge about consumer attitudes and behaviours 
K_K01 are ready to express critical opinions and discuss the impact on the attitudes and behaviours of consumers, 
as well as to consult experts 
K_K02 are ready to take responsibility for the impact of marketing activities on the attitudes and behaviours of 
consumers, giving priority to ethics and the good of the consumer over sales targets 

Subject/subjects within module  
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outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Project management-New 
Product Development and 
Introduction in Food System 

     15   15 1,5 Project/O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Teaching content: 
 Project management-New 
Product Development and 
Introduction in Food System 

The content of the subject cover the field of project management executed in projects of a marketing nature, such as  
the development and launching of the product on the market. The course discusses the basics of project 
management. The course aims at giving the students the opportunity to design  projects related to the development 
and launch of a new product on the food market, building upon the  knowledge from the relevant subjects of 
Marketing and Consumer behaviours, and with the usage of the software dedicated to management support.  
 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W02 know and understand the assumptions of the concept of project management in the organization and other 
concepts related to this issue 
K_W05 know and understand the process of product development and commercialization in the food system and 
perceives it in design categories 
K_U01 can and are able to use knowledge in the field of marketing, management, project management and 
consumer behaviour and other related fields to design activities for  the development and introduction of a new food 
product on the market 
K_U02 can and are able to correctly recognise and interpret the chances, threats, strengths and weaknesses, as 
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well as  risks in the project 
K_U04_01 can and are able to prepare the consumer description  recognizing his/her unmet needs in the food area 
and share the effect of their  work communicatively 
K_U04_02 can and are able to design a WBS and Gantt chart using an IT programme dedicated to project 
management and present the effect of their work and debate in English 
K_U06 can and are able to work in a group, taking different roles 
K_U07 can and are able to quickly self-study and improve acquired qualifications in the field of marketing and project 
management 
K_K01 are ready to critically  assess the process of the new product development and commercialization, as well as  
to consult experts 
K_K02 are ready to comply with ethical standards, giving priority to the rights and good of the consumer over sales 
benefits 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 

Subject/subjects within module  
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Business Ethics  
 
(Humanistic Science discipline, 
OGUN) 
*CSR in the repeated  2nd and 3rd 
Semester for the guest students 

30        30 4 WE/O-G A  Humanistic 
Science 
discipline 

Teaching content 
Business Ethics  
 

content characteristic for the subject and field of humanistic sciences - OGUN 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

Learning Outcomes characteristic for the subject and field of humanistic sciences - OGUN 
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Subject/subjects within module  
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outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Social Skills and Team 
Building  

     15   15 1,5 O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Teaching content 
 Social Skills and Team 
Building 

Classes aimed to improve social and communication skills in course of interactive exercises . Classes will be carried 
out by interactive and activating methods that allow participants to practice  and improve their social skills. The other 
objective is to facilitate problem-solving skills, reflective thinking, awareness, understanding of group dynamics and 
gain deeper insight into the functioning of teams. Workshops will be based on theory of social psychology, positive 
psychology and neurolinguistic programming (NLP).    
 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W02 Know and understand the issues of social competences and team building concepts 
K_U01 can and are able to recognise people’s competences and qualities needed to build an effective team referring 
to the acquired knowledge and validated research tools 
K_U02 can and are able to interpret the conditions of the group's evolution and the factors stimulating the group 
process 
K_U04 can and are able to diagnose relationships in a group and prepare memo reports from teamwork meetings in 
English 
K_U06_1  can and are able to use techniques for conducting discussions, brainstorming and organizing group work 
using “the devil's advocate” technique 
K_U06_2 can and are able to work in a team assuming different roles 
K_U06_3 can and are able to use on-line tools to support teamwork (including Facebook, LinkedIn, Skype, Google 
Drive, Dropbox, Trello) 
K_U07 can and are able to self-educate and improve competences of functioning in a group 
K_K01 are ready to make discussions, assertive statements and critical evaluation of the processes taking place in a 
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group 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to observe the rules of professional ethics 

Subject/subjects within module  

Le
ct

ur
e 

Cl
as

s 

Se
m

in
ar

 

Co
nv

er
sa

tio
n 

la
b 

La
bo

ra
to

ry
 p

ra
ct

ic
e 

W
or

ks
ho

p 

Pr
oj

ec
t 

O
th

er
 

O
ve

ra
ll 

 n
o 

of
 h

ou
rs

 

 E
CT

S 
 p

oi
nt

s 

Method of learning 
outcomes revision  P/R Scientific disciplines 

referred to 

Intercultural communication 
 
 (Humanistic Science discipline 
OGUN) 

   15     15 2 T/O-G A  Humanistic 
Science 
discipline 

Teaching content 
Intercultural communication 
 

content characteristic for the subject and field of humanistic sciences - OGUN 

Learning Outcomes symbol 
for the studies programme 

Learning Outcomes characteristic for the subject and field of humanistic sciences - OGUN 

 
Total number of  ECTS (per semester): 30 
Total number of  classess (per semester):): 180 + e-learning 
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4.2. Learning outcomes table in terms of class form and method of learning outcomes assessment  
 
Year: first 
Semester: second (at chosen Partner University) 

Subject/subjects within module  

Class form - number of hours 
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Summer School: Introduction 
to entrepreneurship 
 

         7,5 Q/CS/O-G A R Management 
and Quality 
Sciences 

Teaching content: 
 
Summer School: Introduction 
to entrepreneurship 

Entrepreneurship in society 
Modes of entrepreneurship 
Social vs conventional entrepreneurship 
Entrepreneurial ethics 
Different conceptualisations of the entrepreneurial method, with specific focus on effectuation theory 
Ideation approaches 
Business modelling, including building niches and pivoting 
Building a business case 
Pitching 
Legal forms for ventures, basics of regulation 
Financial management: cash flow, P&L, balance sheet 
Funding 
Risk and resource management, including team dynamics 
Writing a business plan 
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Learning Outcomes symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01 Know and understand the role of entrepreneurship in the society and economy as well as concepts related 
to the  “effects” theory  
K_W02 Know and understand the entrepreneurship and intra-organizational principles, procedures and practices 
related to enterprises 
K_W01, 4_W07 Know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to the food system 
K_W05 Know and understand the complexity of processes occurring in the food system and determinants of 
entrepreneurship (including those of legal and ethical nature) 
K_W06 Know and understand the legal and regulatory environment for the creation and development of various 
forms of entrepreneurship 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, agricultural  sciences, and 
the complementary to identify and diagnose problems and solve  problems of the organization starting its activity in 
the food system 
K_U02 can and are  able to correctly interpret phenomena of social, economic, legal, natural and technological 
nature and their impact on specific functions and processes in the organization starting its activity in the food system 
K_U04 can and  are able to independently and in cooperation with other team members, prepare specific case 
analysis and diagnosis and design solutions and communicate the effect of his work in English 
K_U06 can are able to plan and organize own work and the team work  
K_UU07 can and are able to quickly self-study and improve acquired qualifications 
K_K01 are  ready to assess and critically approach the situation and phenomena related to the establishment and 
functioning of the organization in the food system and to consult experts in solving problems 
K_K02 are ready to comply with ethical standards and accept responsibility for its own (individual) decisions and 
team 
K_K03 are ready to think and act in a creative and entrepreneurial way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of management in the food system, including 
developing professional achievements, professional ethics and maintaining the ethos of the profession 
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Scientific 
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Functional food compounds 
from natural sources 
 
(the module offered by  
Universita degli Studi di Torino) 
 
*the module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
sciences 

Teaching content Functional 
food compounds from natural 
sources 

The students will acquire knowledge related to the most important functional compounds in foods. Functionality will 
be referred to both the effect that those compounds can have to human health, but also to the food itself. As a 
matter of fact, foods (and food side streams) contain a number of functional compounds which can be used in food 
preparation to reach specific technological objectives (protection from oxidation, water retention, structure, etc.). 
The modules will focus on the description of those "active" components, their separation (extraction) from different 
sources (both raw and waste materials) and their valorization in the production of functional foods and towards 
human health. The content will cover the following issues: 
Types and processing technologies to obtain them 
Food processing application 
Nutritional aspects 
 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W03 know and understand key and advanced issues related to the application  of functional compounds in foods 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to nutrition and health 
K_W08 know and understand the principles, procedures and practices related to food functional compounds 
preparation and usage 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
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technical sciences  and complementary to identify and diagnose problems in the field of processing technology and 
protection of functional compounds in food 
K_U05 can and are able to analyse the possibilities of introducing and applying functional compounds in food and 
presenting the effect of their work in a communicative way in English 
K_U06 can and are able to plan own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge in the relevant field 
K_K01 are ready to discuss, evaluate and critically approach the impact of functional compounds on human health 
and the role of functional food producers in the protection of human health 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the management of functional food production 
 

Subject/subjects within module  
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Method of learning 
outcomes revision  P/R 

Scientific 
disciplines referred 

to 

AgriFood Science  
and Engineering 
  
(the module offered by  
Universitat Hohenheim) 
 
*the module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content 
AgriFood Science  
and Engineering 

This module will cover the "front" end of the food system namely primary production principles as well as conversion 
and processing to value added ingredients and innovative food products. Some knowledge on use of by product 
streams will be provided. With primary production, a focus will be on agricultural technologies as well as some plant 
sciences. Two introductory courses - AgFoodTech 1 and 2 will provide students with an introduction and overview to 
the specific module. 
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Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W03 know and understand key and advanced issues related to the primary production principles as well as 
conversion and processing to value added ingredients and innovative food products. 
K_W05 - know and understand the principles of procedure and practice of value creation in the initial  value chain 
phases 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to food innovations and 
waste disposal 
K_W08 know and understand production processes, products’ processing  and the use of by-products streams  in 
the agri-food sector 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
technical sciences  and complementary to identify and diagnose problems in the field of raw materials processing in 
food production 
K_U04 can and are able to independently analyse the initial stages of the value chain and select appropriate 
methods and approaches for the design of new agrifood value chains and communicate the effect of the work in 
English 
K_U05 can and are able to analyse  technological agrifood methods and approaches and also design new agrifood 
products and communicate the effect of his work in English 
K_U06 can and are able to plan own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden the knowledge in the relevant field  
K_K01 are ready to examine and critically assess existing agrifood technologies and products, 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of food production management 

Subject/subjects within module  
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Functional Foods and  
Precision Nutrition 
 
(the module offered by 
Universidad Autonoma de 
Madrid) 
 
*the module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content  
Functional Foods and  
Precision Nutrition 
 

This module will allow the students to acquire knowledge and skills related to the action/s and effect/s of bioactive 
food compounds on human health status. The students will explore novel entrepreneurial venues through the 
application of functional foods specifically designed for precision nutrition, for both healthy individuals and chronic 
diseases patients. This objective will be pursued through training on cutting-edge methods and techniques within 
the area of Molecular Nutrition and Foodomics in order to understand the role of functional foods on 
maintaining/enhancing human health in a personalized manner. Concepts linked to genetics and genomics will be 
introduced so the students can immerse into the most recent aspects of precision nutrition and explore their 
relevance on consumer welfare.  

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W03 know and understand key and advanced issues related to the use of functional compounds in foods and 
precision nutrition 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to nutrition and health 
K_W08 know and understand the principles, procedures and practices related to the preparation and use of 
functional compounds for food, including those related to chronic diseases 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
technical sciences  and complementary to identify and diagnose problems in the field of processing technology and 
protection of functional compounds in food 
K_U05 can and are able to analyse the possibilities of introducing and applying functional compounds in foods 
corresponding to civilization diseases;  able to present the effect of their work in a communicative way in English 
K_U06 can and are able to plan own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge in the relevant field  
K_K01 are ready to discuss and critically evaluate  the impact of food on human health and the role of functional 
food producers in the protection of human health 
K_K02 are ready to comply with ethical standards and accept responsibility for the impact of product innovations in 
the food sector on human health 
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K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the management of functional food production 

Subject/subjects within module  
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Public Health, Nutrition and the 
Consumer 
 
(the module offered by the 
University of Reading) 
*module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content 
Public Health, Nutrition and the 
Consumer 

The module will focus on the scientific background of public health nutrition and consumer choice, in particular the 
associations between diet and disease, the methods of nutritional epidemiology and public health nutrition 
interventions. The module will provide an understanding of the factors that influence food choice and behaviour in 
individuals, groups and populations. In addition, the specific issues associated with situations in which food choice 
is limited or controlled such as in hospitals and schools will be explored, plus the influence of commercial 
advertising and of healthy eating and other campaigns will be explored. The module will also include a food product 
re-formulation project to increase the nutritional quality of food product and assess how nutritional information is 
communicated to the general public. The content will cover the following issues: Public Health Nutrition and 
Consumer Choice (compulsory), Food product re-formulation (compulsory), Nutrition Communication (compulsory) 
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Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W01 know and understand the theory related to consumer behaviour 
K_W02 know and understand the theory related to the communication of organizations with consumers 
K_W03 know and understand the basics of genetic diseases and issues related to nutrition and consumer 
behaviour 
K_W02 know and understand the complex processes and phenomena occurring in the environment of the 
organization, affecting the health of the society and the  challenges for the food sector organization arising 
therefrom 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to nutrition and health 
K_W08 know and understand the principles and practices related to the use of functional compounds in food, 
including those related to selected genetic diseases 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, agricultural sciences  and 
complementary to identify  and diagnose health problems of society and design product solutions for the food sector 
K_U02 can and are able to interpret social phenomena that affect the organization's ability to meet the individual 
nutritional needs of consumers 
K_U04, K_U05 can and are able to analyse needs and design a food product corresponding to specific consumer 
needs and communicate the effect of their work in a communicative way in English 
K_U06 can and are able to plan own work to master and supplement knowledge in the relevant field 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge in the relevant field  
K_K01 are ready to discuss and critically  evaluate  epidemiological data and experimentally use them to develop 
dietary recommendations aimed at reducing the risk of chronic diseases 
K_K02 are ready to comply with ethical standards and accept responsibility for the impact of product innovations in 
the food sector on human health 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the management of functional food production 

 
Total number of  ECTS (per semester): 30 
Total number of  classess (per semester):): depending on each Partner University 
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4.3. Learning outcomes table in terms of class form and method of learning outcomes assessment  
 
Year: second 
Semester: third (at chosen Partner University - other than Semester second) 

Subject/subjects within module  

Class form - number of hours 
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Emerging Technologies 
Business Case  

         7,5 Q/CS/O-G A R Management and 
Quality Sciences 

Treści programowe dla 
przedmiotu: 
 
Emerging Technologies 
Business Case 

Insights from Science and Technology  
Studies about the role of business in society 
User-led design 
Intellectual Property protection mechanisms 
Due diligence on the science and technology 
Business model creation and commercialisation pathways 
Market and industry assessment 
Routes to market for clean technologies 
Triple Chasm model – Camels, Tigers and Unicorns 
Funding growth 
Management of ventures 
Responsible and ethical management (including risk) 
Transition from entrepreneur-dependent business to team-based business 
Preparing for and managing exit: valuation models 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

After completing the module students: 
 
K_W01 know and understand the role of innovation and new technologies in society and economy 
K_W05 know and understand the complexity of processes in the food system and determinants of the development 
and commercialization of new technologies 
K_W06 know and understand the legal and regulatory environment for the creation and development of various 
forms of entrepreneurship 
K_U01, K_U03 can and are to use the theory of Management and Quality sciences, agricultural sciences  and 
complementary to recognize, diagnose and solve problems of organizations related to the development and 
commercialization of new technologies in the food system and management of innovative processes 
K_U02 can and are able to correctly interpret phenomena of social, economic, legal, natural  and technological 
nature and their impact on specific functions and processes in the organization related to the development and 
commercialization of new technologies 
K_U04 can and are able to independently and in cooperation with other team members, prepare specific case 
analysis and diagnosis to  design solutions and disseminate the effect of their work communicatively in English and 
debate in groups 
K_U06 can and are able to plan and organize own and team work 
K_U07 can and are able to quickly self-educate and improve acquired qualifications 
K_K01 are ready to assess and critically approach situations and phenomena related to the development and 
commercialization of new technologies in the food system and to consult experts in solving problems 
K_K02 are  ready to comply with ethical standards and accept responsibility for its own (individual) and the team’s 
decisions  
K_K03 are ready to think and act in a creative and enterprising way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of management in the food system, including 
developing professional achievements, professional ethics and sustaining the ethos of the profession 
 

Subject/subjects within module  
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Food safety of the whole value 
chain 
 
(the module offered by 
Universita degli Studi di Torino) 
 
*module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content 
Food safety of the whole value 
chain 

The main subjects covered in the module will be the food safety of the whole chain from production to consumption, 
with insights of foodborne pathogens physiology and virulence, food toxicology, food safety management systems. 
Problem solving exercise will be carried out in the field of food safety. Classes in this module will cover: 
microbiological risks in the food chain, food safety management systems, food toxicology 
 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W03 know and understand key and advanced issues related to food safety  mitigation strategies. 
K_W04, K_W07 know and understand fundamental dilemmas of modern civilization related to the quality and safety 
of food 
K_W05 - know and understand the principles and practices of food safety risk management in the food sector value 
chain 
K_W08 Know and understand the processes and phenomena affecting food safety 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality science, agricultural sciences and 
complementary disciplines to recognize problems in the food safety value chain and solve them as part of the value 
chain management strategy 
K_U05 can and are able to analyse and interpret microbiological risk data and toxicological analysis related to food 
processing and propose appropriate control methods to ensure food safety at every stage of the food value chain 
and communicate the effect of their work in English 
K_U06  can and are able to plan his own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge  of the relevant industry  
K_K01 are ready to discuss, evaluate and critically approach production practices and manage value chain security 
as a reference for food safety 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in a creative and entrepreneurial way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of food safety management 
 

https://www.linguee.pl/angielski-polski/t%C5%82umaczenie/entrepreneurial.html
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Subject/subjects within module  
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AgriFood Science  
and Engineering 
  
(the module offered by  
Universitat Hohenheim) 
 
*the module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content 
AgriFood Science  
and Engineering 
  

This module will cover the "front" end of the food system namely primary production principles as well as conversion 
and processing to value added ingredients and innovative food products. Some knowledge on use of byproduct 
streams will be provided. With primary production, a focus will be on agricultural technologies as well as some plant 
sciences. Two introductory courses - AgFoodTech 1 and 2 will provide students with an introduction and overview to 
the specific module. 
 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
  
K_W03 know and understand key and advanced issues related to the primary production principles as well as 
conversion and processing to value added ingredients and innovative food products. 
K_W05 - know and understand the principles of procedure and practice of value creation in the initial  value chain 
phases 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to food innovations and waste 
disposal 
K_W08 know and understand production processes, products’ processing  and the use of by-products streams  in 
the agri-food sector 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
technical sciences  and complementary to identify and diagnose problems in the field of raw materials processing in 
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food production 
K_U04 can and are able to independently analyse the initial stages of the value chain  and select appropriate 
methods and approaches for the design of new agrifood value chains and communicate the effect of the work in 
English 
K_U05 can and are able to analyse  technological agrifood methods and approaches and also design new agrifood 
products and communicate the effect of his work in English 
K_U06 can and are able to plan own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden the knowledge in the relevant field  
K_K01 are ready to examine and critically assess existing agrifood technologies and products, 
K_K02 are ready to comply with ethical standards 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the field of food production management 
 

Subject/subjects within module  
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Functional Foods and  
Precision Nutrition 
 
(the module offered by 
Universidad Autonoma de 
Madrid) 
 
*the module at choice 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 

Teaching content  
Functional Foods and 
Precision Nutrition 
 

This module will allow the students to acquire knowledge and skills related to the action/s and effect/s of bioactive food 
compounds on human health status. The students will explore novel entrepreneurial venues through the application of 
functional foods specifically designed for precision nutrition, for both healthy individuals and chronic diseases patients. 
This objective will be pursued through training on cutting-edge methods and techniques within the area of Molecular 
Nutrition and Foodomics in order to understand the role of functional foods on maintaining/enhancing human health in a 
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personalized manner. Concepts linked to genetics and genomics will be introduced so the students can immerse into the 
most recent aspects of precision nutrition and explore their relevance on consumer welfare.  

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
 
K_W03 know and understand key and advanced issues related to the use of functional compounds in foods and 
precision nutrition 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to nutrition and health 
K_W08 know and understand the principles, procedures and practices related to the preparation and use of 
functional compounds for food, including those related to chronic diseases 
K_U01, K_U03 can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
technical sciences  and complementary to identify and diagnose problems in the field of processing technology and 
protection of functional compounds in food 
K_U05 can and are able to analyse the possibilities of introducing and applying functional compounds in foods 
corresponding to civilization diseases;  able to present the effect of their work in a communicative way in English 
K_U06 can and are able to plan own work 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge in the relevant field  
K_K01 are ready to discuss and critically evaluate  the impact of food on human health and the role of functional 
food producers in the protection of human health 
K_K02 are ready to comply with ethical standards and accept responsibility for the impact of product innovations in 
the food sector on human health 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the management of functional food production 

Subject/subjects within module  
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Personalised Nutrition  
and the Consumer  
 

         22,5 Depends on each 
university and the 
subject    

R Food and 
nutrition 
technologies 
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(module offered by University 
of Reading) 
*module at choice 

Teaching content: 
 
Personalised Nutrition  
and the Consumer  
 

The module will focus on an individual’s nutritional needs and requirements, considering how dietary interventions 
could be developed, based on knowledge of personalised data, such as phenotype (measurable physical and 
biological traits, e.g. BMI, cholesterol level) and genotype. The module will be taught from the viewpoint of the 
scientific evidence basis that links diet to health at a population level as well as an individual basis. It will provide 
students with an understanding of important topical issues associated with the interaction of diet with gastrointestinal 
function and health. In addition students will gain an understanding of the physiological, biochemical and molecular 
genetic basis of chronic non-communicable diseases, such as metabolic and cardiovascular diseases, to provide 
them with an understanding of topical issues in nutritional sciences and how this relates to the consumer. Content: 

• Concepts of Nutrition (optional/compulsory) 
• Lifestyle, Nutrigenetics and Personalised Nutrition (optional) 
• Diet and Gut Health (optional) 
• Understanding and Influencing Consumer Behaviour (compulsory)  

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the module students: 
K_W03 now and understand key and advanced issues related to the use of functional compounds in foods and 
precision nutrition 
K_W07 know and understand the fundamental dilemmas of modern civilization related to nutrition and health 
K_W08 know and understand the principles, procedures and practices related to the preparation and use of 
functional compounds for food, including those related to chronic diseases 
K_U01, K_U03  can and are able to use the theory of Management and Quality sciences, biological sciences, 
technical sciences  and the complementary to recognise and diagnose food problems in society and design 
appropriate product solutions 
K_U02 can and are able to interpret social phenomena that affect the organization's ability to meet the individual 
nutritional needs of consumers 
K_U04, K_U05 can and are able to analyse needs and design/create the relevant food product  and disseminate the 
effect of their work in a communicative way in English 
K_U06 can and are able to plan own work in the field of mastering and supplementing knowledge in the field of the 
industry context 
K_U07 can and are able to self-educate and broaden knowledge in the relevant  field 
K_K01 are ready to discuss, evaluate and critically approach epidemiological data and experimental use in the 
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development of dietary recommendations aimed at reducing the risk of chronic diseases 
K_K02 are ready to comply to ethical standards and accept responsibility for the impact of product innovations in the 
food sector on human health 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to responsibly perform professional roles in the management of functional food production 

 
Total number of  ECTS (per semester): 30 
Total number of  classess (per semester):): depending on each Partner University 
4.4. Learning outcomes table in terms of class form and method of learning outcomes assessment 
Year: second 
Semester: fourth 

Subject/subjects within module  

Class form - number of hours 
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Master Thesis Seminar 

  30      30 9 master thesis R Management and 
Quality sciences 

Teaching content 
Master Thesis Seminar  

The seminar covers contents related to the discipline of Management and Quality Sciences (undertaken by students 
in diploma theses) and  in-depth methodology  of scientific research as well as preparation of scientific papers 
(thesis) as well as contents related to information and communication technologies. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01_1 know and understand concepts in the field of Management and Quality Sciences, the scope of scientific 
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research and information and communication technologies 
K_W01_2 know and understand the methods of writing master's theses 
K_W02 know and understand the principles, procedures and practices of effective organization management 
K_W05_1 know and understand the methods of analysing the outer - and  intra-organizational  environment 
 well as the determinants of the food system 
K_W05_2 know and understand the essence of copyright and the ways of citing data and knowledge sources  
K_U01 can and are able to indicate management methods and techniques for the  issues addressed in  the master's 
thesis 
K_U02 can and are able to correctly interpret social, political, legal and economic phenomena of  the  issues 
addressed in  the master's thesis 
with the usage of the correct selection of sources 
K_U04 can and are able to set goals, hypotheses and research methods for the  issues addressed in  the master 
thesis and disseminate them communicatively in English and  debate them 
K_U06 can and are able to plan and organize his own work while preparing his master's thesis 
K_U07 can and are able to self-educate  and improve acquired qualifications 
K_K01 are ready to evaluate and critically approach the assessment of sources and data needed to write a master's 
thesis 
K_K02 are ready to comply with scientific ethical standards, including copyright and intellectual property law 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to develop the achievements of the discipline and sustain the ethos of the profession 

Subject/subjects within module  

Class form - number of hours 
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Research project  

      x   21 Project, O-G A R Management and 
Quality sciences 

Teaching content 
Master Thesis Seminar and 
research internships 

Research project covers issues in the discipline of Management and Quality sciences. Research internships 
particularly help students to identify problems, goals and research problems, as well as the research execution. 

Learning Outcomes’ symbol 
for the studies programme 

After completing the course students: 
 
K_W01_1 know and understand concepts in the field of Management and Quality Sciences and the scope of 
scientific research  
K_W01_2 know and understand the methods of conducting scientific research 
K_W02 know and understand the principles, procedures and practices of effective organization management 
K_W05 know and understand the methods of analysing the outer - and  intra-organizational  environment as 
 well as the determinants of the food system 
K_U01 can and are able to indicate management methods and techniques for the issues addressed in  the research 
project 
K_U02 can and are able to correctly interpret social, political, legal and economic phenomena  
K_U04 can and are able to set goals, hypotheses and research methods for the  issues addressed in  the research 
project and disseminate them communicatively  in  English and debate them 
K_U06 can and are able to plan and organize his own work  
K_U07 can and are able to self-educate  and improve acquired qualifications 
K_K01 are ready to evaluate and critically approach the assessment of sources and data needed to conduct 
research project 
K_K02 are ready to comply with scientific ethical standards, including copyright and intellectual property law 
K_K03 are ready to think and act in a creative way 
K_K04 are ready to develop the achievements of the discipline and sustain the ethos of the profession 
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Total number of  ECTS (per semester): 30 
 
* students who did not attend classes of Occupational Health and Safety  and Basics of intellectual property protection  at the first level of studies will be 
given opportunity to attend both subjects extra to the curriculum - 4 hours of classes and 0,5 ECTS  per each subject (ECTS credits will not count in  the 
120 ECTS pool) 

**learning outcomes in the field of information and communication technologies will be  demonstrated during the master thesis seminar 

***all subjects will be conducted  in English and will implement learning  outcomes of  B2 + ESKOJ level competence 

The total number of classes specified in the curriculum for a given major, level and profile (for the whole cycle): depending on the number 
of hours offered by partner universities at 2nd and 3rd semesters 
 
 
Abbreviations: 
 
Classes responding to the following teaching profile: 
 
P - practical classes for professional profile 
R - reasearch classes for general academic profile 
 

 
 
Method of learning outcomes revision: 
– OE – oral exam 
– WE – written exam 
– Q – Quiz 
– E – esej 
– Proj – project 
– YP – yearly paper 
– O-G A - on going assessment (on regular/daily 

basis) 
– Other (please enumerate) 
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The percentage share of ECTS points for each discipline  in the total number of  the ECTS 

Science discipline Science discipline 

 The percentage share of 
ECTS points for each 
discipline  in the total 
number of  the ECTS 

 
Social Sciences / Dziedzina Nauk Społecznych Management and Quality Sciences / Nauki o Zarządzaniu i Jakości 58% 

Agricultural Sciences / Dziedzina Nauk Rolniczych Food and Nutrition Technology / Technologia żywności i żywienia 37% 

5. Tabela: informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Studia stacjonarne, prowadzone w j. angielskim 
4 semestry 
Pierwszy semestr – Uczelnia macierzysta (Wydział 
Zarządzania UW) 
Drugi semestr – Uczelnia Partnerska 
Trzeci semestr – Uczelnia Partnerska inna niż na 
semestrze drugim 
Czwarty semestr – Uczelnia macierzysta (Wydział 
Zarządzania UW) 
 
Na pierwszym, drugim i trzecim semestrze przewidziano 
po jednym wspólnym module dla studentów MFS z 
wszystkich uczelni partnerskich; ich celem jest 
wyrównanie efektów kształcenia pomiędzy studentami 
wybierającymi różne moduły oferowane przez różne 
Uczelnie Partnerskie, tak, by finalnie każdy student 
zdobył efekty uczenia się związane z zarządzaniem 
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całym łańcuchem wartości w systemie spożywczym 

Kod ISCED 0413 Zarządzanie i administracja 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 75 (22,5 – sem. drugi; 22,5 sem. trzeci, 30 sem. czwarty) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112,5 
(7,5 ECTS związanych jest z e-learningiem w ramach 
SPOCs na pierwszym semestrze) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
(nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 ECTS na pierwszym semestrze: 
Business Ethics – 4 ECTS 
Intercultural communication – 2 ECTS 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu 
praktycznego (zajęcia z literką P) 

brak 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością 
naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych                   – nie dotyczy 

 



Załącznik nr 90 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszaw 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek stu-
diów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dys-
cyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

matematyka 100% tak 

Razem:  100%  

 
  



2. Kierunek studiów matematyka 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyska-
niu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: matematyka 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwa-
nych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyska-

niu kwalifikacji pełnej na poziomie 4  
Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym rolę i znaczenie dowodu w ma-
tematyce, a także pojęcie istotności założeń  

P7S_WG  

K_W02 najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych dzia-
łów matematyki  

P7S_WG  

K_W03 w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub sto-
sowanej większość klasycznych definicji i twierdzeń 
oraz ich dowody  

P7S_WG  

K_W04 w wybranej dziedzinie matematyki powiązania zagad-
nień tej dziedziny z innymi działami matematyki teore-
tycznej i stosowanej  

P7S_WG  

K_W05 co najmniej jedno z poniższych: P7S_WG  



• zaawansowane pojęcia i twierdzenia jednego z 
obszernych działów matematyki współczesnej 
(algebra, analiza matematyczna i równania róż-
niczkowe, geometria i topologia, rachunek 
prawdopodobieństwa) 

• zaawansowane techniki obliczeniowe, wspoma-
gające pracę matematyka i ich ograniczenia 

• podstawy modelowania stochastycznego w ma-
tematyce finansowej i aktuarialnej, lub w nau-
kach społecznych i przyrodniczych, w szczegól-
ności fizyce i chemii 

• metody numeryczne stosowane do znajdowania 
przybliżonych rozwiązań zagadnień matema-
tycznych (na przykład równań różniczkowych) 
stawianych przez dziedziny stosowane (np. 
technologie przemysłowe, zarządzanie itp.) 

• matematyczne podstawy teorii informacji, teorii 
algorytmów i kryptografii i ich praktyczne zasto-
sowania m.in. w programowaniu i szeroko rozu-
mianej informatyce 

• w dobrym stopniu zna co najmniej jeden pakiet 
oprogramowania, służący do obliczeń symbo-
licznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki 
danych 

K_W06 w wybranej dziedzinie matematyki sformułowania za-
gadnień będących na etapie badań 

P7S_WK 



K_W07 zagadnienia prawne i etyczne związane z pracą nau-
kową matematyka  

P7S_WK 

K_W08 pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości 
intelektualnej; rozumie potrzebę zarządzania zasobami 
własności  intelektualnej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 konstruować rozumowania matematyczne: dowodzić 
twierdzenia, jak i obalać hipotezy poprzez konstrukcje i 
dobór kontrprzykładów 

P7S_UW 

K_U02 wyrażać treści matematyczne w mowie i piśmie, w tek-
stach matematycznych o różnym charakterze używa-
jąc właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowa-
nych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U03 sprawdzać poprawność wnioskowań w budowaniu do-
wodów formalnych  

P7S_UW 

K_U04 w zagadnieniach matematycznych dostrzegać struk-
tury formalne związane z podstawowymi działami ma-
tematyki  

P7S_UW 

K_U05 na poziomie zaawansowanym i obejmującym matema-
tykę współczesną, stosować, oraz przedstawiać w mo-
wie i piśmie, metody co najmniej jednej wybranej ga-
łęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funk-
cjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dyna-
micznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, ra-
chunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki 

P7S_UW 



dyskretnej i teorii grafów matematyki obliczeniowej, lo-
giki i teorii mnogości, matematyki finansowej, matema-
tyki ubezpieczeniowej 

K_U06 w wybranej dziedzinie matematyki przeprowadzać do-
wody, w których stosuje w razie potrzeby również na-
rzędzia z innych działów matematyki 

P7S_UW 

K_U07 określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szcze-
gólności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjali-
stami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady 
przeznaczone dla młodych matematyków 

P7S_WK, P7S_UU, P7S_KK 

K_U08 co najmniej jedno z poniższych: 

• konstruować modele matematyczne, wykorzy-
stywane w konkretnych zaawansowanych za-
stosowaniach matematyki 

• rozpoznać struktury matematyczne (np. alge-
braiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych 

• stosować procesy stochastyczne jako narzędzie 
do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji 

• dokonać analizy algorytmów i procesów oblicze-
niowych 

• konstruować algorytmy o dobrych własnościach 
numerycznych, służące do rozwiązywania typo-
wych i nietypowych problemów matematycz-
nych 

 



• stosować metody komputerowo wspomaganego 
dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspo-
magania weryfikacji i specyfikacji programów 

• przeprowadzać ekspertyzy statystyczne 

K_U09 posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym na 
poziomie średniozaawansowanym (B2+), w szczegól-
ności identyfikować główne i poboczne tematy wykła-
dów, pogadanek, debat akademickich, dyskusji, czytać 
ze zrozumieniem i krytycznie analizować teksty akade-
mickie, zabierać głos w dyskusji lub debacie naukowej, 
streszczać ustnie informacje, wyniki badań, opinie i ar-
gumenty autora zawarte w tekście naukowym 

P7S_UK, P7S_KK 

K_U10 pracować systematycznie nad wszelkimi projektami (in-
dywidualnymi i zespołowymi), które mają długofalowy 
charakter 

P7S_UO 

K_U11 dostrzegać ograniczenia własnej wiedzy i konieczność 
jej ciągłego uzupełniania i aktualizowania  

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 analizy przedstawionego lub stworzonego przez siebie 
rozumowania pod kątem poprawności i kompletności 

P7S_KK 

K_K02 precyzyjnego formułowania pytań, służących pogłębie-
niu własnego zrozumienia danego tematu lub odnale-
zieniu brakujących elementów rozumowania  

P7S_KK 

K_K03 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i 
zasobach internetowych, także w językach obcych  

P7S_KK 



K_K04 przestrzegania zasad etyki i uczciwości intelektualnej i 
docenienia ich znaczenia w działaniach własnych i in-
nych osób 

P7S_KR 

K_K05 przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matema-
tyki 

P7S_KO; P7S_KR 

K_K06 formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień 
matematyki wyższej 

P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

- litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

- znak _ (podkreślnik),  

- jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

- numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: matematyka 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności metody matematyczne w finansach do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności  

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefinio-
wanych dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 podstawy modelowania stochastycznego w matematyce finansowej  K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 



S_U01 stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zja-
wisk i analizy ich ewolucji 

K_U08 

S_U02 na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współcze-
sną, stosować, oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody matema-
tyki finansowej 

K_U05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności metody matematyczne w ubezpieczeniach do efektów uczenia 
się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności  

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefinio-
wanych dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zja-
wisk i analizy ich ewolucji 

K_U08 

S_U02 na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współcze-
sną, stosować, oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody matema-
tyki ubezpieczeniowej 

K_U05 

 



OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności matematyka stosowana do efektów uczenia się zdefiniowa-
nych dla kierunku studiów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności  

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefinio-
wanych dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 w pogłębionym zakresie podstawy modelowania stochastycznego w 
naukach przyrodniczych i społecznych lub metody numeryczne sto-
sowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień mate-
matycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez 
dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.) 

lub w dobrym stopniu co najmniej jeden pakiet oprogramowania, słu-
żący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej ob-
róbki danych 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 rozpoznawać struktury matematyczne w teoriach fizycznych; lub kon-
struować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące 
do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycz-
nych; lub stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelo-
wania zjawisk i analizy ich ewolucji lub konstruować modele matema-
tyczne wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowa-
niach 

K_U08 



S_U02 na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współcze-
sną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody analizy 
matematycznej i analizy funkcjonalnej lub teorii równań różniczkowych 
i układów dynamicznych lub rachunku prawdopodobieństwa i staty-
styki 

K_U05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
  



3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności matematyka ogólna do efektów uczenia się zdefiniowanych 
dla kierunku studiów 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności  

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefinio-
wanych dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 co najmniej jedno z poniższych zagadnień: zaawansowane pojęcia i 
twierdzenia jednego z obszernych działów matematyki współczesnej 
(algebra, analiza matematyczna i równania różniczkowe, geometria i 
topologia, rachunek prawdopodobieństwa) lub zaawansowane tech-
niki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i ich ogranicze-
nia lub matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i 
kryptografii i ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i 
szeroko rozumianej informatyce 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 co najmniej jedno z poniższych: dokonać analizy algorytmów i proce-
sów obliczeniowych lub stosować metody komputerowo wspomaga-
nego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji 
i specyfikacji programów lub rozpoznać struktury matematyczne (alge-
braiczne, geometryczne) w innych dziedzinach matematyki i nauki 

K_U08 

S_U02 na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współcze-
sną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody co naj-
mniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i ana-
lizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicz-
nych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodo-
bieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii 
mnogości,  

K_U05 

 
  



 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

4. Rok/semestr dla kierunku matematyka 

Nie dotyczy. 

5. Rok/semestr dla specjalności na kierunku matematyka 

5.1. Specjalność metody matematyczne w finansach 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalności metody matematyczne w finansach 

Seminarium magi-
sterskie: Matema-
tyka finansowa lub 
Metody probabili-
styczne w finan-
sach lub Modele 
matematyczne w fi-
nansach 

  60      60 6 referat B matematyka 

  



Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w dziedzinie matematyki finansowej. Wskazanie zagadnień badawczych w danej dziedzi-
nie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe 150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Analiza stochastyczna, inżynieria finansowa, modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych, 
analiza portfelowa, metody obliczeniowe w finansach  

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
  



 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalności metody matematyczne w finansach 

Seminarium magi-
sterskie: Matema-
tyka finansowa lub 
Metody probabili-
styczne w finan-
sach lub Modele 
matematyczne w fi-
nansach wraz ze 
złożeniem pracy 
dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 

przygotowa-
nej pracy 

dyplomowej 

B matematyka 



Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w dziedzinie matematyki finansowej. Wskazanie zagadnień badawczych w danej dziedzi-
nie. W ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowa-
nie zagadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe  60   60     120 12 EP i/lub EU  matematyka 

Treści programowe  

Modelowanie rynków obligacji, modele stopy krótkoterminowej, instrumenty pochodne stopy procentowej 
(FRA, caps, floors, swaptions itp.),  podstawowe typy miar ryzyka, wartość zagrożona i podstawowe me-
tody jej wyznaczania 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020  



5.2. Specjalność metody matematyczne w ubezpieczeniach 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalności metody matematyczne w ubezpieczeniach 

Seminarium magi-
sterskie: Matema-
tyka ubezpiecze-
niowa 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej. Wskazanie zagadnień badawczych w danej 
dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  
Analiza stochastyczna, inżynieria finansowa, modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych, 
analiza portfelowa, procesy stochastyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 60**        60** 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalności metody matematyczne w ubezpieczeniach 

Seminarium magi-
sterskie: Matema-
tyka ubezpiecze-
niowa wraz ze zło-
żeniem pracy dy-
plomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 

przygotowa-
nej pracy 

dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej. Wskazanie zagadnień badawczych w danej 
dziedzinie. W ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne 
opracowanie zagadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 60   60     120 12 EP i/lub EU  matematyka 



Treści programowe  Matematyka w ubezpieczeniach życiowych, teoria ryzyka w ubezpieczeniach 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

5.3. Specjalność  Matematyka stosowana 

Student realizuje jedną z czterech następujących specjalizacji. 

5.3.1 Analiza matematyczna w modelach nauk przyrodniczych 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
P/B 



W K S Ć L Wr Proj Inne 
godzin 
zajęć 

przypisa-
nych do 

przedmiotu 

Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  



II przedmioty właściwe dla specjalizacji analiza matematyczna w modelach nauk przyrodniczych 

Seminarium magi-
sterskie: Równania 
różniczkowe cząst-
kowe i ich zastoso-
wania 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  

Metody matematyczne nauk przyrodniczych, społecznych, mechaniki klasycznej, procesy stochastyczne, 
analiza stochastyczna, równania różniczkowe cząstkowe, jakościowa teoria równań różniczkowych, nu-
meryczne równania różniczkowe, teoria sterowania, wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 



Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 



Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji analiza matematyczna w modelach nauk przyrodniczych 

Seminarium magi-
sterskie: Równania 
różniczkowe cząst-
kowe i ich zastoso-
wania wraz ze zło-
żenie pracy dyplo-
mowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 



Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

5.3.2 Specjalizacja Metody matematyczne w biologii i naukach społecznych 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
P/B 



W K S Ć L Wr Proj Inne 
godzin 
zajęć 

przypisa-
nych do 

przedmiotu 

Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  



II przedmioty właściwe dla specjalizacji metody matematyczne w biologii i naukach społecznych 

Seminarium magi-
sterskie: Modele 
matematyczne w 
biologii i naukach 
społecznych lub  
Molekularna biolo-
gia obliczeniowa 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Metody matematyczne nauk przyrodniczych i społecznych, teoria sterowania, procesy stochastyczne w 
biologii i naukach społecznych, modele matematyczne biologii i medycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 



Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 



Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji metody matematyczne w biologii i naukach społecznych 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  Optymalizacja nieliniowa, teoria informacji, symulacje stochastyczne, wstęp do biologii obliczeniowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Seminarium magi-
sterskie: Modele 
matematyczne w 
biologii i naukach 
społecznych lub  
Molekularna biolo-
gia obliczeniowa 
wraz ze złożeniem 
pracy dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 

przygotowa-
nej pracy 

dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 



* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

5.3.3 Specjalizacja Matematyka obliczeniowa  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji matematyka obliczeniowa 

Seminarium magi-
sterskie: Metody 
numeryczne 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 



Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Analiza numeryczna, aproksymacja i złożoność, grafika komputerowa, metody obliczeniowe w finansach, 
numeryczne równania cząstkowe, obliczenia naukowe, optymalizacja nieliniowa 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
  



Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji matematyka obliczeniowa 

Seminarium magi-
sterskie: Metody 
numeryczne wraz 
ze złożeniem pracy 
dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

Zaliczenie 
na podsta-
wie przygo-

towanej 
pracy dyplo-

mowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

  



5.3.4 Specjalizacja Statystyka matematyczna  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji statystyka matematyczna 

Seminarium magi-
sterskie: Staty-
styka matema-
tyczna i jej zasto-
sowania 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  

Statystyka bayesowska, statystyka wielowymiarowa ekonometria, obliczenia naukowe, optymalizacja nie-
liniowa, procesy i symulacje stochastyczne, szeregi czasowe, procesy stochastyczne w biologii i naukach 
społecznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji statystyka matematyczna 

Seminarium magi-
sterskie: Staty-
styka matema-
tyczna i jej zasto-
sowania wraz ze 
złożeniem pracy 
dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 



 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

5.4. Specjalność  Matematyka ogólna 

Student realizuje jedną z ośmiu następujących specjalizacji. 

5.4.1 Algebra 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 



Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji algebra 

Seminarium magi-
sterskie: Klasyczne 
struktury algebra-
iczne i ich zastoso-
wania lub Teoria 
liczb i kryptografia 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 



Przedmioty spe-
cjalnościowe* 90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  Algebra przemienna, algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe, teoria liczb 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 



 
Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji algebra 

Seminarium magi-
sterskie: Klasyczne 
struktury algebra-
iczne i ich zastoso-
wania lub Teoria 
liczb i kryptografia 
wraz ze złożeniem 
pracy dyplomowej 

  60      60 6 +18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 

przygotowa-
nej pracy 

dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 



5.4.2 Analiza matematyczna i równania różniczkowe 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji analiza matematyczna, równania różniczkowe i układy dynamiczne 

Seminarium magi-
sterskie: Analiza 
matematyczna i 
równania różnicz-
kowe 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  

Teoria miary, jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych, analiza zespolona, geometria róż-
niczkowa, równania różniczkowe cząstkowe, teoria sterowania, układy dynamiczne, wybrane zagadnienia 
analizy funkcjonalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji analiza matematyczna, równania różniczkowe i układy dynamiczne 

Seminarium magi-
sterskie: Analiza 
matematyczna i 
równania różnicz-
kowe wraz ze zło-
żeniem pracy dy-
plomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
  



5.4.3 Dyskretne metody matematyki i kryptografia 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

180   180     360 36 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji dyskretne metody matematyki i kryptografia 

Seminarium magi-
sterskie: Teoria 
liczb i kryptografia 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  Algebry skończenie wymiarowe i reprezentacje liniowe, teoria liczb 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji dyskretne metody matematyki i kryptografia 

Seminarium magi-
sterskie: Teoria 
liczb i kryptografia 
wraz ze złożeniem 
pracy dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

* przedmioty specjalnościowe mogą być realizowane w innej kolejności. 

** możliwy inny wymiar i forma zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 



 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
5.4.4 Matematyka elementarna z wyższego punktu widzenia 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

180   180     360 36 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 



Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji dyskretne metody matematyki i kryptografia 

Seminarium magi-
sterskie: Wybrane 
zagadnienia geo-
metrii 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności* 

S_W01, S_U01, S_U02 



Przedmioty spe-
cjalnościowe 60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  Teoria liczb, popularyzacja matematyki 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji dyskretne metody matematyki i kryptografia 

Seminarium magi-
sterskie: Wybrane 
zagadnienia geo-
metrii wraz ze zło-
żeniem pracy dy-
plomowej 

  60      60 6 + 18 

Zaliczenie 
na podsta-
wie przygo-

towanej 
pracy dyplo-

mowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
  



5.4.5 Rachunek prawdopodobieństwa 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

180   180     360 36 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji rachunek prawdopodobieństwa 

Seminarium magi-
sterskie: Rachunek 
prawdopodobień-
stwa 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 60   60     120 12 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  Procesy stochastyczne, wstęp do analizy stochastycznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji rachunek prawdopodobieństwa 



Seminarium magi-
sterskie: Rachunek 
prawdopodobień-
stwa wraz ze złoże-
niem pracy dyplo-
mowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
  



5.4.6 Topologia i geometria rozmaitości 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

30   30     60 6 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji topologia i geometria rozmaitości 

Seminarium magi-
sterskie: Topologia 
i geometria rozmai-
tości 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 210   210     420 42 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  
Metody algebraiczne geometrii i topologii, topologia algebraiczna, algebra przemienna, geometria alge-
braiczna, geometria różniczkowa, algebry i grupy Liego, rozmaitości zespolone, teoria liczb 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji topologia i geometria rozmaitości 

Seminarium magi-
sterskie: Topologia 
i geometria rozmai-
tości wraz ze złoże-
niem pracy dyplo-
mowej 

  60      60 6+ 18 

Zaliczenie 
na podsta-
wie przygo-
towanej 
pracy dyplo-
mowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
  



 
5.4.7 Topologia i teoria mnogości 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji topologia i teoria mnogości 

Seminarium magi-
sterskie: Topologia 
i teoria mnogości 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim.  Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  Teoria mnogości, logika matematyczna, topologia ogólna 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji topologia i teoria mnogości 

Seminarium magi-
sterskie: Topologia 
i teoria mnogości 
wraz ze złożeniem 
pracy dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 
przygotowa-
nej pracy 
dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
 



 
5.4.8 Matematyka w informatyce 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

150   150     300 30 EP i/lub EU B matematyka 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 



Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06  

II przedmioty właściwe dla specjalizacji matematyka w informatyce 

Seminarium magi-
sterskie: Ekplora-
cja danych 

  60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe 
Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W07, K_W08, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Przedmioty spe-
cjalnościowe* 90   90     180 18 EP i/lub EU B matematyka 



Treści programowe  Logika matematyczna, data mining, szeregi czasowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisa-
nych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), 
do której od-

nosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 120   120     240 24 EP i/lub EU B matematyka 



Przedmioty fakulta-
tywne lub mono-
graficzne dla stu-
diów  II stopnia 

Treści programowe  
Przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 
matematyki i/lub prezentujące stan badań w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04,  K_U07, K_U11, K_K01, K_K02 

Seminarium mono-
graficzne   60      60 6 referat B matematyka 

Treści programowe Doskonalenie umiejętności korzystania z monografii naukowych i prezentowania zagadnień z wybranej 
dziedziny matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie** 60        60 6 EP i/lub EU   

Treści programowe Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów. 



Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

 

II przedmioty właściwe dla specjalizacji matematyka w informatyce 

Seminarium magi-
sterskie: Eksplora-
cja danych wraz ze 
złożeniem pracy 
dyplomowej 

  60      60 6 + 18 

referat, zali-
czenie na 
podstawie 

przygotowa-
nej pracy 

dyplomowej 

B matematyka 

Treści programowe 

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie 
umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz re-
ferowania treści naukowych także w języku angielskim. Aktualne trendy i dylematy związane z działalno-
ścią badawczą w danej dziedzinie matematyki. Wskazanie zagadnień badawczych w tej dziedzinie. W 
ramach seminarium studenci przygotowują pracę dyplomową stanowiącą samodzielne opracowanie za-
gadnienia naukowego związanego z wybranym obszarem matematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla pro-
gramu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11,K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
 
Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 



Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 95% 
 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0541 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 120 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpo-
średnim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
(nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 (w ramach przedmiotów ogólnouniwersytec-
kich) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu prak-
tycznego (zajęcia z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 0 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 91 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
humanistycznych 

filozofia 2  

dziedzina nauk 
społecznych 

ekonomia i finanse 8  

 nauki prawne 8  

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

4  

 pedagogika 4  

dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

nauki biologiczne 12  

 nauki chemiczne 12  

 nauki fizyczne 12  

 nauki o Ziemi i 
środowisku 

38  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: : międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska P7S_WG; P7S_WK 

K_W02 zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk ścisłych i 
przyrodniczych, społecznych, a także humanistycznych, rolniczych i 
medycznych 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W03 zna narzędzia zarządzania ochroną środowiska P7S_WK 

K_W04 rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - 
finansowe w ochronie środowiska 

P7S_WK 

K_W05 przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze P7S_WG 

K_W06 zna systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki 
numeryczne, bazy danych, mod-flow) 

P7S_WG 

K_W07 rozumie miejsce polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju  
w życiu społeczno – gospodarczym 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W08 rozpoznaje modele opisujące środowisko P7S_WG 

K_W09 interpretuje międzynarodowy wymiar ochrony środowiska P7S_WG; P7S_WK 



3 

K_W10 zna zasady korzystania z przestrzeni P7S_WG 

K_W11 rozumie biotransformacje ksenobiotyków w środowisku P7S_WG 

K_W12 dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych P7S_WG; P7S_WK 

K_W13 rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie 
ochrony środowiska 

P7S_WG 

K_W14 zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej P7S_WG; P7S_WK  

K_W15 zna warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo P7S_UW; P7S_UO 

K_U02 dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub 
praktycznego 

P7S_UW 

K_U03 stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w 
zespole 

P7S_UO 

K_U04 prezentuje publicznie wyniki własnej pracy P7S_UK 

K_U05 organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii P7S_UW 

K_U06 posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w 
języku polskim i angielskim 

P7S_UK 

K_U07 wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w 
przyrodzie ożywionej i nieożywionej 

P7S_UW 

K_U08 ocenia krytycznie informacje o środowisku P7S_UW 

K_U09 stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja) P7S_UW 

K_U10  łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących 
poglądów i hipotez 

P7S_UW 

K_U11 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla 
rozwiązania problemów środowiskowych 

P7S_UW 
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K_U12 tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska stosując 
poprawną dokumentację 

P7S_UW 

K_U13 sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych 
danych 

P7S_UW 

K_U14 ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania P7S_UW 

K_U15 planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy 
własnej 

P7S_UU 

K_U16 planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego 
problemu w ochronie środowiska 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i 
specjalistami z różnych dziedzin w zakresie ochrony środowiska 

P7S_KR; P7S_KO 

K_K02 docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej P7S_KO 

K_K03 doskonali swoje umiejętności zawodowe P7S_KK; P7S_KO  

K_K04 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną 
środowiska 

P7S_KK 

K_K05 koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków 
i zarządzania czasem 

P7S_KK; P7S_KO 

K_K06 weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie 
podwładnych 

P7S_KK; P7S_KO 

K_K07 jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań 
ochrony środowiska 

P7S_KK; P7S_KO 

K_K08 docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk 
przyrodniczych 

P7S_KK 

K_K09 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii P7S_KK; P7S_KR 

K_K10 rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu oraz respektuje zasady 
bezpieczeństwa ekologicznego 

P7S_KO; P7S_KR  
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K_K11 wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań P7S_KK; P7S_KR 

K_K12 wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu P7S_KK; P7S_KR  

K_K13 dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy badawczej P7S_KK; P7S_KO; P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: brak specjalności 

4. Semestr dla kierunku: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Architektura 
krajobrazu 

15   15     30 2 Z B Nauki o Ziemi i 
środowisku; 
Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
Architektura 
krajobrazu 

Charakterystyka współczesnej architektury krajobrazu;  
opanowanie umiejętności oceny przyrodniczych i kulturowych walorów krajobrazu miejskiego;  
podstawowa wiedza dotycząca relacji pomiędzy formami zagospodarowania terenu a przyrodniczym funkcjonowaniem krajobrazu; 
problematyka planowania i projektowania zieleni miejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W10; 
K_U01; K_U03;  K_U12; 
K_K01; K_K04; K_K06; K_K07 

 
Ekonomiczne 
problemy polityki 
ochrony 
środowiska 

30        30 3 E B Nauki 
ekonomiczne; 
Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
Ekonomiczne 

podstawowe pojęcia ekonomii ochrony środowiska;  
elementy analizy decyzyjnej i analizy ekonomicznej; 
metody ekonomicznej wyceny dóbr i zasobów środowiska przyrodniczego;  
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problemy polityki 
ochrony 
środowiska 

instrumenty regulacyjne polityki ochrony środowiska, a przede wszystkim ekonomiczne instrumenty. 
Polityka ochrony środowiska na poziomie krajowym ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń najbogatszych krajów 
uprzemysłowionych i Polski; 
praktyczne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne kształtujące i determinujące realizację programów związanych z 
ochroną środowiska;  
realizacja polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym i w wymiarze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; 
K_U02; K_W11;  
K_K04; K_K07 

 
Ekotoksykologia 

30   60     90 6 Z+E B Nauki 
chemiczne; nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
Ekotoksykologia 

podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii;  
podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody 
(komórka, organizm, populacja, ekosystem); 
prezentowane są najważniejsze metody badawcze stosowane w ekotoksykologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W12; 
K_U01; K_U06; K_U16;  
K_K03; K_K04; K_K10 

 
Modelowanie 
systemów 
hydrologicznych 

15   30     45 4 Z+E B Nauki o Ziemi i 
środowisku; 
Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
Modelowanie 
systemów 
hydrologicznych 

zastosowanie modelowania do opisu procesów hydrologicznych;  
W ramach wykładu student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania oraz elementami statystyki, natomiast ćwiczenia, 
prowadzone w pracowni komputerowej, pozwalają wykorzystać praktycznie tę wiedzę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W05; K_W06; K_W08; 
K_U01; K_U02; K_U07; K_U09; K_U16; 
K_K08; K_K09;  

 
Wstęp do prawa 
Unii Europejskiej 

30        30 2 E B Nauki prawne; 
Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
Wstęp do prawa 
Unii Europejskiej 

Akty prawne Unii Europejskiej; 
Regulacje prawne UE dotyczące zagadnień ochrony środowiska 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W09; 
K_U10; K_U13; 
K_K04; K_K07; 

 
Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

         11 Z/E B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Przedmioty 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej. 
- przedmioty (w tym tutorial) wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
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specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W09 
K_U03; K_U07;K_U08; K_U13; 
K_K02; K_K06; K_K07; K_K10; K_K11 

 
Seminarium 
magisterskie 

 30       30 2 Zal B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Seminarium 
magisterskie 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej: 
- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15 
K_U04; K_U10; K_U12; K_U16 
K_K01; K_K04; K_K12; K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 580 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ochrona 
środowiska w 
praktyce 

30        30 2 Z B Nauki o Ziemi i 
środowisku; 
 

Treści 
programowe dla 
Ochrona 
środowiska w 
praktyce 

Zaprezentowanie praktycznej strony ochrony środowiska w dwojaki sposób - z jednej strony pokazane zostaną bieżące problemy w 
poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, z drugiej -  charakter pracy, wykonywanej na co dzień przez prelegentów. 
Cykl wykładów prowadzonych przez praktyków ochrony środowiska, pracujących w firmach konsultingowych, instytutach, instytucjach 
rządowych, jednostkach samorządu. Prelegenci są jednocześnie absolwentami wydziałów ochrony środowiska i członkami 
Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska - zrzeszającego stypendystów Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU). Wszystkich łączy wieloletnia praktyka zawodowa w dziedzinach, które reprezentują oraz żywe zaangażowanie w 
problemy ochrony środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W07; K_W09; 
K_U08; K_U10;  
K_K01; K_K04; K_K07; 

 
Planowanie 
przestrzenne 

30   30     60 5 E B Nauki o Ziemi i 
środowisku; 
Nauki fizyczne; 
Nauki 
ekonomiczne 

Treści 
programowe dla 

System planowania przestrzennego w Polsce;  
Metodyka planowania przestrzennego; 
Przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne podstawy planowania przestrzennego; 
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Planowanie 
przestrzenne 

Planowanie przestrzenne w skali lokalnej, regionalnej i krajowej - cele i zakres problemowy dokumentów planistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu;  
Planowanie przestrzenne w UE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W07; K_W10; 
K_U01; K_U08; K_U11; K_U14; 
K_K07;  

Rozwój 
zrównoważony w 
teorii i praktyce 

30        30 2 Z B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Rozwój 
zrównoważony w 
teorii i praktyce 

Cykl wykładów na temat współczesnych problemów ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowanych przez 
zaproszonych wiodących specjalistów w tych dziedzinach z instytutów naukowych, agencji rządowych oraz organizacji pozarządowych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W08; 
K_U08; K_U10; K_U11; K_U15; 
K_K02; K_K07; K_K10; 
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Strategia trwałego 
rozwoju 

   30     30 3 Z B Nauki 
ekonomiczne; 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
Strategia trwałego 
rozwoju 

Pierwsza część zajęć przedstawia przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka; 
Następna -dotyczy zasobów nieodnawialnych i koncepcji trwałego użytkowania zasobów odnawialnych;  
Wycena ekonomiczna i wartościowe ujmowanie dóbr nierynkowych interpretowane są w kontekście racjonalizacji analizy kosztów i 
korzyści; 
Szczególna uwaga jest zwrócona na wskaźniki trwałego rozwoju w ujęciu makroekonomicznym, przekrojowym i lokalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W07; K_W09;  
K_U07;K_U08; K_U13; 
K_K07; K_K13 

Zarys 
modelowania 
klimatu 

8   7     15 1 Z B Nauki fizyczne; 
nauki chemiczne; 
Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
Zarys 
modelowania 
klimatu 

Wprowadzenie do zagadnień modelowania klimatu, rys historyczny, skale przestrzenne i czasowe, obserwacje zmian różnych 
parametrów środowiska, modele klimatu, równania hydrodynamiki, zmienne, parametryzacja procesów fizycznych, metody i techniki 
numeryczne, hierarchia modeli od globalnych do lokalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W08; 
K_U01; K_U07; K_U09; K_U16; 
K_K03; K_K08; K_K09; K_K13; 

Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

         15 Z/E B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
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nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej. 
- przedmioty wybierane (w tym tutorial) z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W09 
K_U03; K_U07;K_U08; K_U13; 
K_K02; K_K06; K_K07; K_K10; K_K11 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zal B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne, 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
Seminarium 
magisterskie 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej: 
- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15 
K_U04; K_U10; K_U12; K_U16 
K_K01; K_K04; K_K12; K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 580 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Bioetyka 

20   20     40 2 Z B Nauki 
biologiczne; 
filozofia, nauki 
prawne, nauki 
medyczne 

Treści 
programowe dla 
Bioetyka 

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z genezą i specyfiką współczesnej bioetyki, wybranymi koncepcjami bioetycznymi, 
kryteriami oceny bioetycznej oraz celami omawianej dyscypliny. Wykłady skupiają się w dalszej części na problematyce szeroko 
rozumianej etyki prowadzenia badań naukowych. 

Ćwiczenia mają na celu prezentację oraz analizę wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej, które są problematyczne z etyczno-
prawnego i społecznego punktu widzenia. Podczas ćwiczeń studenci nauczą się odróżniać różne typy argumentacji podczas 
prowadzenia debaty. 

Koniecznym uzupełnieniem części teoretycznej jest analiza wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej oraz zapoznanie studentów z 
kryteriami i zasadami umożliwiającymi etyczną ocenę istniejących problemów bioetycznych w obszarze szeroko rozumianej 
biomedycyny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W07; K_W12; 
K_U10; 
K_K02; K_K06; K_K10; 
 

 
Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

         6 Z/E B Z oferty 
przedmiotów na 
UW 
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Treści 
programowe dla 
Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki 

Przedmioty według wyboru studenta; 
Treści programowe w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W12;  
K_U08; K_U10; 
K_K09;  

 
Przedmioty w 
języku obcym na 
poziomie B2+ 

         3 Z/E B Z oferty 
przedmiotów na 
UW 

Treści 
programowe dla 
Przedmioty w 
języku obcym na 
poziomie B2+ 

Przedmioty według wyboru studenta; 
Treści programowe w sylabusie przedmiotu; 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13;  
K_U06;  
K_K03 

 
Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

         17 Z/E B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne, 
pedagogika; 
nauki o 
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komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej. 
- przedmioty wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W09 
K_U03; K_U07;K_U08; K_U13; 
K_K02; K_K06; K_K07; K_K10; K_K11 

 
Seminarium 
magisterskie 

  30      30 2 Zal B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne, 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Seminarium 
magisterskie 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej: 
- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15 
K_U04; K_U10; K_U12; K_U16 
K_K01; K_K04; K_K12; K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min 70 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 580 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Rozwój 
zrównoważony w 
teorii i praktyce 

30        30 2 Z B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Rozwój 
zrównoważony w 
teorii i praktyce 

cykl wykładów na temat współczesnych problemów ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowanych przez 
zaproszonych wiodących specjalistów w tych dziedzinach z instytutów naukowych, agencji rządowych oraz organizacji pozarządowych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W04; K_W06; K_W08; 
K_U08; K_U10; K_U11; K_U15; 
K_K02; K_K07; K_K10; 
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Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

         6 Z/E B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne; 
pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Przedmioty 
specjalizacyjne (w 
tym pracownia 
magisterska) 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej. 
- przedmioty wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W09 
K_U03; K_U07;K_U08; K_U13; 
K_K02; K_K06; K_K07; K_K10; K_K11 

 
Seminarium 
magisterskie (w 
tym przygotowanie 
pracy 
magisterskiej) 

  30      30 22 Zal. B Nauki 
biologiczne; 
Nauki 
chemiczne; nauki 
fizyczne; nauki o 
Ziemi i 
środowisku; 
nauki prawne; 
nauki 
ekonomiczne, 
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pedagogika; 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
Seminarium 
magisterskie (w 
tym przygotowanie 
pracy 
magisterskiej) 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej: 
- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy magisterskiej; 
- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej; 
- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W15 
K_U04; K_U10; K_U12; K_U16 
K_K01; K_K04; K_K12; K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min.60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 580 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 



23 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych filozofia 2 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 8 

 Nauki prawne 8 

 Nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 

 Pedagogika 4 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki biologiczne 12 

 Nauki chemiczne 12 

 Nauki fizyczne 12 

 Nauki o Ziemi i środowisku 38 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0223; 0311; 0421; 0511; 0531; 
0532; 0533; 0731 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 86 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 92 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Nauki o sztuce 100 % Nauki o sztuce 

Razem: - 100% - 

 
  



2 

2. Kierunek studiów: muzykologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego i nauki 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 
muzykologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

P7S_WG 

K_W02 Zna terminologię muzykologii na poziomie rozszerzonym P7S_WG 

K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych muzykologii 

P7S_WG 

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową 
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych muzykologii 

P7S_WG 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i subdyscyplin 
naukowych muzykologii z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

K_W06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach 
badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i subdyscyplin 
naukowych muzykologii 

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych wytworów kultury muzycznej właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i 

P7S_WG 
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subdyscyplin naukowych muzykologii 

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka muzycznego i 
historycznej zmienności jego znaczeń 

P7S_WG 

K_W09 Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, 
opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i subdyscyplin 
naukowych muzykologii 

P7S_UW 

K_U03 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin muzykologii P7S_UW 

K_U04 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury muzycznej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe 
osiągnięcia muzykologii, w celu określenia ich znaczeń, odziaływania 
społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U05 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem 
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków 
oraz tworzenia syntetycznych podsumowań 

P7S_UK 

K_U06 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury 
muzycznej na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność 
prezentacji opracowań krytycznych 

P7S_UK 

K_U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie muzykologii i innych dziedzin humanistyki w języku 
polskim i obcym 

P7S_UK, P7S_UW 
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K_U08 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w 
języku polskim 

P7S_UK 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim w zakresie muzykologii lub w obszarze leżącym na pograniczu 
różnych dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U10 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym 
kierować grupą 

P7S_UO 

K_U11 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania 

P7S_UO 

K_U12 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania 
zdolności i kierowania własną karierą zawodową 

P7S_UU 

K_U13 Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie 
potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów 

P7S_UU 

K_U14 Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ oraz specjalistyczną 
terminologią 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do 

K_K01 Jest gotów do dokonania krytycznej oceny opublikowanej bądź 
wypowiedzianej opinii na znany mu temat 

P7S_KK 

K_K02 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego 
ludzkości 

P7S_KO 

K_K03 Uczestniczy w życiu muzycznym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami 
muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami 
w sztuce   

P7S_KO, P7S_KR 

K_K04 Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i 
odpowiedzialnością społeczną za wykonywane działania 

P7S_KR 

K_K05 Rozwija dorobek muzykologiczny P7S_KR 

K_K06 Jest gotowy do wykazywania się przedsiębiorczością rozumianą jako 
przekuwanie projektów związanych z kierunkiem studiów w konkretne 
działania (także dla dobra wspólnego),  

P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Problemy 
muzykologii 
współczesnej 

30        30 4 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę badawczą podejmowaną we współczesnej muzykologii. Na tle 
historycznego zarysu celów i metod tej dyscypliny akademickiej omawiane są aktualnie najistotniejsze nurty, orientacje i kierunki badań 
muzykologicznych. Uwzględnione są przy tym m.in.: zróżnicowanie historyczne i źródłowe przedmiotów badań, bogactwo dostępnych 
narzędzi ich poznania, a także kulturowe i interdyscyplinarne konteksty badań nad muzyką.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_K04 

 
Z zagadnień 
historii muzyki 

30        30 4 Egzamin B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Zajęcia mają charakter monograficzny. Ich tematyka chociaż może się zmieniać, generalnie dotyczyć winna zagadnień związanych z 
badaniami nad szeroko pojmowaną historią muzyki od średniowiecza do wieku XXI, w nowoczesnym metodologicznie ujęciu i zgodnie z 
najnowszymi ustaleniami w tej sferze. Celem zajęć jest przybliżenie studentom najważniejszych nurtów w aktualnych badaniach nad 
historią muzyki, pokazanie najnowszych metod badań nad historią muzyki, a na tym tle – prezentacja najnowszych dokonań 
wykładowców Instytutu Muzykologii UW w tym zakresie. Zajęcia mają służyć pielęgnacji klasycznie rozumianej muzykologii historycznej 
na poziomie studiów magisterskich. Dobór tematyki zależy od autorskiego pomysłu wykładowcy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08 

 
Seminarium 
dyplomowe I-II 

  2 x 30      60 2 x 5 Zaliczenie; AZ, RP B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Tematyka seminariów prowadzonych w Instytucie Muzykologii pokrywa się z profilem naukowo-badawczym tworzących go zakładów i w 
jego zakres wchodzi: historia muzyki (w tym również muzyka popularna i filmowa) i jej aspekty historyczne, analityczne i estetyczne; 
etnomuzykologia (zarówno polska muzyka tradycyjna jak i muzyka innych kultur); antropologia muzyki i archeomuzykologia; psychologia 
muzyki. W toku zajęć studenci zapoznają się z elementami warsztatu naukowego, na bieżąco przedstawiają wyniki kolejnych etapów 
badań wybranej problematyki, biorą udział w dyskusjach na temat wybranej literatury naukowej i poświęconych zagadnieniom  
prezentowanym przez innych uczestników seminarium, oraz wygłaszają referaty związane z przygotowywaną pracą dyplomową. W 
ramach seminarium studenci uzyskują efekty uczenia się z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05; 

 
Pracownia 
zakładowa I 

       30 30 4 Zaliczenie na 
ocenę  

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Celem pracowni jest wprowadzenie studentów w tematykę najbliższą badaniom aktualnie prowadzonym w Instytucie Muzykologii. 
Studenci mają być zapoznani z metodologią badań właściwych i wyróżniających dla danego zakładu albo z metodologią badań 
muzykologicznych, które w danym zakładzie mogłyby być prowadzone w zależności od aktualnie realizowanych projektów. Mogą to być 
zatem zagadnienia związane z edytorstwem muzycznym, źródłoznawstwem, akustyką, technologiami itd.). Szczegółowa tematyka zajęć 
jest ustalana po zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości w poszczególnych zakładach. Pracownia może mieć również charakter lektorium 
tekstów źródłowych, a także translatorium. Charakter pracowni wyznaczają każdorazowo poszczególne zakłady. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02; 
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Przedmioty 
fakultatywne* 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia.  8 Zależne od decyzji 
prowadzącego 
zajęcia (egzamin, 
zaliczenie na 
ocenę, ZPr, RP, 
ZS, AZ). 

B, P  

Treści 
programowe 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia. 
Przedmioty fakultatywne mają za zadanie poszerzyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności studentów muzykologii o zagadnienia, które 
wykraczają poza program realizowany w ramach podstawowych zajęć kursowych. Oferta zajęć fakultatywnych przygotowywana dla 
studentów w Instytucie Muzykologii jest w dużej mierze zmienna w kolejnych latach. Jednakże część przedmiotów, przede wszystkim 
zajęcia praktyczne (na przykład takie jak śpiew chóralny, praktyka gry na instrumentach gamelanu jawajskiego, warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, czytanie partytur, instrumentacja, kontrapunkt) dostępne są stale lub powracają w regularnych interwałach czasowych, aby 
zapewnić zainteresowanym studentom możliwość obcowania z żywą materią muzyczną, co w znaczący sposób nie tylko urozmaica ich 
tok studiów uniwersyteckich, lecz także przyczynia się do rozbudowania umiejętności tworzących podwaliny bogatego warsztatu 
naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 (nie dotyczą zajęć ogólnouniwersyteckich), inne zależne od decyzji prowadzącego zajęcia  

 

*Do przedmiotów fakultatywnych zaliczają się również przedmioty wybrane z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (niemuzykologicznych), w tym 
obowiązkowo zajęcia z obszaru nauk społecznych [nie mniej niż 5 ECTS], oraz przedmiot prowadzony w języku obcym, dla którego oprócz efektów 
przedmiotowych przewidziano efekty kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ. W toku studiów student musi uzyskać z przedmiotów 
fakultatywnych kierunkowych 20 ECTS, natomiast z pozakierunkowych 12 ECTS. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 + fakultety 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Problemy 
muzykologii 
współczesnej 

30        30 4 Egzamin B nauki o sztuce 

Treści 
programowe 

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę badawczą podejmowaną we współczesnej muzykologii. Na tle 
historycznego zarysu celów i metod tej dyscypliny akademickiej omawiane są aktualnie najistotniejsze nurty, orientacje i kierunki badań 
muzykologicznych. Uwzględnione są przy tym m.in.: zróżnicowanie historyczne i źródłowe przedmiotów badań, bogactwo dostępnych 
narzędzi ich poznania, a także kulturowe i interdyscyplinarne konteksty badań nad muzyką.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_K04 

Historia teorii 
muzyki I 

30        30 3 Egzamin B nauki o sztuce 

Treści 
programowe 

Przedmiotem zajęć są dzieje teorii muzyki europejskiej od starożytności do epoki wczesnonowożytnej. Omówiona zostaje problematyka 
muzyczna poruszana w starogreckich traktatach filozoficznych, a także myśl o muzyce w piśmiennictwie czasów ojców kościoła. 
Przedstawiane zostają wybrane zagadnienia stanowiące przedmiot traktatów o muzyce w epoce średniowiecza i renesansu, m.in. teoria 
modalności, menzury, kontrapunktu, praktyki wykonawczej. Przybliżona zostaje słuchaczom działalność kilku wybitnych teoretyków 
muzyki, np. Tinctorisa czy Zarlina.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08  
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studiów 

 
Wykład 
monograficzny 

30        30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Obecność w programie studiów drugiego stopnia wykładu monograficznego jako odrębnego przedmiotu umożliwia studentom 
zapoznawanie się z wynikami badań naukowych prowadzonych aktualnie w Instytucie Muzykologii. Przedmiot ten powinien być 
realizowany w kolejnych latach przez różnych wykładowców i w pierwszym rzędzie tych, którzy w danym roku akademickim nie mają 
możliwości prezentowania swoich badań na innych zajęciach przeznaczonych dla studentów studiów magisterskich. W miarę możliwości 
przedmiot ten powinien być dostępny jako fakultatywny dla pozostałych studentów Instytutu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03 

 

Seminarium 
dyplomowe I-II 

  2 x 30      60 2 x 5 Zaliczenie; AZ, RP B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Tematyka seminariów prowadzonych w Instytucie Muzykologii pokrywa się z profilem naukowo-badawczym tworzących go zakładów i w 
jego zakres wchodzi: historia muzyki (w tym również muzyka popularna i filmowa) i jej aspekty historyczne, analityczne i estetyczne; 
etnomuzykologia (zarówno polska muzyka tradycyjna jak i muzyka innych kultur); antropologia muzyki i archeomuzykologia; psychologia 
muzyki. W toku zajęć studenci zapoznają się z elementami warsztatu naukowego, na bieżąco przedstawiają wyniki kolejnych etapów 
badań wybranej problematyki, biorą udział w dyskusjach na temat wybranej literatury naukowej i poświęconych zagadnieniom  
prezentowanym przez innych uczestników seminarium, oraz wygłaszają referaty związane z przygotowywaną pracą dyplomową. W 
ramach seminarium studenci uzyskują efekty uczenia się z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 
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Pracownia 
zakładowa II-III 

       2 x 30 60 2 x 4 Zaliczenie na 
ocenę  

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Celem pracowni jest wprowadzenie studentów w tematykę najbliższą badaniom aktualnie prowadzonym w Instytucie Muzykologii. 
Studenci mają być zapoznani z metodologią badań właściwych i wyróżniających dla danego zakładu albo z metodologią badań 
muzykologicznych, które w danym zakładzie mogłyby być prowadzone w zależności od aktualnie realizowanych projektów. Mogą to być 
zatem zagadnienia związane z edytorstwem muzycznym, źródłoznawstwem, akustyką, technologiami itd.). Szczegółowa tematyka zajęć 
jest ustalana po zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości w poszczególnych zakładach. Pracownia może mieć również charakter lektorium 
tekstów źródłowych, a także translatorium. Charakter pracowni wyznaczają każdorazowo poszczególne zakłady. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K06 

 
Przedmioty 
fakultatywne* 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia.  3 Zależne od decyzji 
prowadzącego 
zajęcia (egzamin, 
zaliczenie na 
ocenę, ZPr, RP, 
ZS, AZ). 

B, P  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia. 
Przedmioty fakultatywne mają za zadanie poszerzyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności studentów muzykologii o zagadnienia, które 
wykraczają poza program realizowany w ramach podstawowych zajęć kursowych. Oferta zajęć fakultatywnych przygotowywana dla 
studentów w Instytucie Muzykologii jest w dużej mierze zmienna w kolejnych latach. Jednakże część przedmiotów, przede wszystkim 
zajęcia praktyczne (na przykład takie jak śpiew chóralny, praktyka gry na instrumentach gamelanu jawajskiego, warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, czytanie partytur, instrumentacja, kontrapunkt) dostępne są stale lub powracają w regularnych interwałach czasowych, aby 
zapewnić zainteresowanym studentom możliwość obcowania z żywą materią muzyczną, co w znaczący sposób nie tylko urozmaica ich 
tok studiów uniwersyteckich, lecz także przyczynia się do rozbudowania umiejętności tworzących podwaliny bogatego warsztatu 
naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W02, K_W04 (nie dotyczą zajęć ogólnouniwersyteckich), inne zależne od decyzji prowadzącego zajęcia  
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studiów 

*Do przedmiotów fakultatywnych zaliczają się również przedmioty wybrane z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (niemuzykologicznych), w tym 
obowiązkowo zajęcia z obszaru nauk społecznych [nie mniej niż 5 ECTS], oraz przedmiot prowadzony w języku obcym, dla którego oprócz efektów 
przedmiotowych przewidziano efekty kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ. W toku studiów student musi uzyskać z przedmiotów 
fakultatywnych kierunkowych 20 ECTS, natomiast z pozakierunkowych 12 ECTS. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + fakultety 

 
3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia teorii 
muzyki II 

30        30 3 Egzamin B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Nowożytna teoria muzyki i estetyka muzyczna od XVIII wieku do współczesności. Tematykę wykładu stanowi historia kształtowania się 
elementarnych pojęć i kategorii teoretyczno-estetycznych w okresie oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu. Szczególne 
miejsce zajmuje francuska i niemiecka myśl o muzyce XVIII wieku (problematyka naśladowania, smaku i ekspresji), niemiecka refleksja 
nad muzyką w okresie romantyzmu (idea muzyki absolutnej i jej krytyka) oraz wybrane problemy XX-wiecznej teorii muzyki. W obszarach 
tych zostały wyeksponowane przemiany głównych kategorii estetycznych w ich kontekście filozoficzno-kulturowym, a także te elementy 
teorii muzyki, które łączą się z powstaniem i ewolucją harmonii tonalnej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08 

 
Teoria kultury 
muzycznej 

 30       30 4 Egzamin B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu ukazanie związków muzyki z szeroko pojętym kontekstem społeczno-kulturowym. Nacisk zostaje położony na 
interdyscyplinarne ujęcie zjawisk muzycznych z uwzględnieniem metod i perspektyw charakterystycznych dla różnych dziedzin nauki. W 
szczególności przedmiotem zajęć będą związki muzyki ze sztuką, z literaturą, z filmem oraz z szeroko rozumianym życiem społecznym, 
w tym zwłaszcza z  polityką. Nacisk zostanie położony na związek i rolę muzyki w mediach (radio, telewizja), ze szczególnym 
uwzględnieniem internetu. Lektury dobrane zostają w taki sposób, aby student miał możność zapoznania się z możliwie najszerszym 
spektrum zagadnień bezpośrednio lub pośrednio wiążących muzykę z kulturą i życiem społecznym. Studenci przygotowują prezentacje i 
uczestniczą w dyskusjach poświęconych wybranym zagadnieniom. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W08, K_W09, K_U01, K_U03, K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_K03 

 
Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 5 Zaliczenie; AZ, RP B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Tematyka seminariów prowadzonych w Instytucie Muzykologii pokrywa się z profilem naukowo-badawczym tworzących go zakładów i w 
jego zakres wchodzi: historia muzyki (w tym również muzyka popularna i filmowa) i jej aspekty historyczne, analityczne i estetyczne; 
etnomuzykologia (zarówno polska muzyka tradycyjna jak i muzyka innych kultur); antropologia muzyki i archeomuzykologia; psychologia 
muzyki. W toku zajęć studenci zapoznają się z elementami warsztatu naukowego, na bieżąco przedstawiają wyniki kolejnych etapów 
badań wybranej problematyki, biorą udział w dyskusjach na temat wybranej literatury naukowej i poświęconych zagadnieniom  
prezentowanym przez innych uczestników seminarium, oraz wygłaszają referaty związane z przygotowywaną pracą dyplomową. W 
ramach seminarium studenci uzyskują efekty uczenia się z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

 
Pracownia 
zakładowa IV 

       30 30 4 Zaliczenie na 
ocenę  

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Celem pracowni jest wprowadzenie studentów w tematykę najbliższą badaniom aktualnie prowadzonym w Instytucie Muzykologii. 
Studenci mają być zapoznani z metodologią badań właściwych i wyróżniających dla danego zakładu albo z metodologią badań 
muzykologicznych, które w danym zakładzie mogłyby być prowadzone w zależności od aktualnie realizowanych projektów. Mogą to być 
zatem zagadnienia związane z edytorstwem muzycznym, źródłoznawstwem, akustyką, technologiami itd.). Szczegółowa tematyka zajęć 
jest ustalana po zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości w poszczególnych zakładach. Pracownia może mieć również charakter lektorium 
tekstów źródłowych, a także translatorium. Charakter pracowni wyznaczają każdorazowo poszczególne zakłady. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K02, K_K06 

 
Przedmioty 
fakultatywne* 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia.  14 Zależne od decyzji 
prowadzącego 
zajęcia (egzamin, 
zaliczenie na 
ocenę, ZPr, RP, 
ZS, AZ). 

B, P  

Treści 
programowe  

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia. 
Przedmioty fakultatywne mają za zadanie poszerzyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności studentów muzykologii o zagadnienia, które 
wykraczają poza program realizowany w ramach podstawowych zajęć kursowych. Oferta zajęć fakultatywnych przygotowywana dla 
studentów w Instytucie Muzykologii jest w dużej mierze zmienna w kolejnych latach. Jednakże część przedmiotów, przede wszystkim 
zajęcia praktyczne (na przykład takie jak śpiew chóralny, praktyka gry na instrumentach gamelanu jawajskiego, warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, czytanie partytur, instrumentacja, kontrapunkt) dostępne są stale lub powracają w regularnych interwałach czasowych, aby 
zapewnić zainteresowanym studentom możliwość obcowania z żywą materią muzyczną, co w znaczący sposób nie tylko urozmaica ich 
tok studiów uniwersyteckich, lecz także przyczynia się do rozbudowania umiejętności tworzących podwaliny bogatego warsztatu 
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naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 (nie dotyczą zajęć ogólnouniwersyteckich), inne zależne od decyzji prowadzącego zajęcia  

 

*Do przedmiotów fakultatywnych zaliczają się również przedmioty wybrane z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (niemuzykologicznych), w tym 
obowiązkowo zajęcia z obszaru nauk społecznych [nie mniej niż 5 ECTS], oraz przedmiot prowadzony w języku obcym, dla którego oprócz efektów 
przedmiotowych przewidziano efekty kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ. W toku studiów student musi uzyskać z przedmiotów 
fakultatywnych kierunkowych  20 ECTS, natomiast z pozakierunkowych 12 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 + fakultety 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 5 Zaliczenie; AZ, RP B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Tematyka seminariów prowadzonych w Instytucie Muzykologii pokrywa się z profilem naukowo-badawczym tworzących go zakładów i w 
jego zakres wchodzi: historia muzyki (w tym również muzyka popularna i filmowa) i jej aspekty historyczne, analityczne i estetyczne; 
etnomuzykologia (zarówno polska muzyka tradycyjna jak i muzyka innych kultur); antropologia muzyki i archeomuzykologia; psychologia 
muzyki. W toku zajęć studenci zapoznają się z elementami warsztatu naukowego, na bieżąco przedstawiają wyniki kolejnych etapów 
badań wybranej problematyki, biorą udział w dyskusjach na temat wybranej literatury naukowej i poświęconych zagadnieniom  
prezentowanym przez innych uczestników seminarium, oraz wygłaszają referaty związane z przygotowywaną pracą dyplomową. W 
ramach seminarium studenci uzyskują efekty uczenia się z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 
 

 
Przedmioty 
fakultatywne* 

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia.  7 Zależne od decyzji 
prowadzącego 
zajęcia (egzamin, 
zaliczenie na 
ocenę, ZPr, RP, 
ZS, AZ). 

B, P  



17 

Treści 
programowe  

Zależne od decyzji prowadzącego zajęcia. 
Przedmioty fakultatywne mają za zadanie poszerzyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności studentów muzykologii o zagadnienia, które 
wykraczają poza program realizowany w ramach podstawowych zajęć kursowych. Oferta zajęć fakultatywnych przygotowywana dla 
studentów w Instytucie Muzykologii jest w dużej mierze zmienna w kolejnych latach. Jednakże część przedmiotów, przede wszystkim 
zajęcia praktyczne (na przykład takie jak śpiew chóralny, praktyka gry na instrumentach gamelanu jawajskiego, warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, czytanie partytur, instrumentacja, kontrapunkt) dostępne są stale lub powracają w regularnych interwałach czasowych, aby 
zapewnić zainteresowanym studentom możliwość obcowania z żywą materią muzyczną, co w znaczący sposób nie tylko urozmaica ich 
tok studiów uniwersyteckich, lecz także przyczynia się do rozbudowania umiejętności tworzących podwaliny bogatego warsztatu 
naukowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 (nie dotyczą zajęć ogólnouniwersyteckich), inne zależne od decyzji prowadzącego zajęcia  

 

 
Pisemne prace 
seminaryjne 

         18  
(3 x 6) 

Zaliczenie na 
ocenę 

B nauki o sztuce 

Treści 
programowe  

Wyodrębnienie w programie studiów pisemnych prac seminaryjnych jako oddzielnego przedmiotu pozwala na uzyskanie przez 
studentów oceny z prac semestralnych przygotowywanych przez nich niezależnie od udziału w regularnym toku zajęć seminaryjnych. 
Tematy trzech prac (jak również ich charakter i profil) realizowane w ramach tego przedmiotu przez studentów uzgadniane są przez nich 
z oceniającymi je wykładowcami. Ustalanie tematów i konsultowanie realizacji prac odbywa się w czasie dyżurów wykładowców. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_U11, K_U12, K_K01, 

* Do przedmiotów fakultatywnych zaliczają się również przedmioty wybrane z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (niemuzykologicznych), w tym 
obowiązkowo zajęcia z obszaru nauk społecznych [nie mniej niż 5 ECTS], oraz przedmiot prowadzony w języku obcym, dla którego oprócz efektów 
przedmiotowych przewidziano efekty kształcenia językowego na poziomie B2+ ESOKJ. W toku studiów student musi uzyskać z przedmiotów 
fakultatywnych kierunkowych  20 ECTS, natomiast z pozakierunkowych 12 ECTS. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 + fakultety 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 510 + fakultety 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): ZS – zaliczenie 

słuchowe; RP – referat z prezentacją; ZPr – 
Zaliczenie praktyczne, AZ – aktywność na 
zajęciach. 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk humanistycznych Nauki o sztuce 90 % 

   

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarna 

Kod ISCED 0215 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

70 + przedmioty fakultatywne  
kierunkowe (z reguły 
prowadzone w Instytucie 
Muzykologii „w sali”) i 
pozakierunkowe 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

Przynajmniej 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

89 + przynajmniej część 
punktów przypisanych do 
zajęć fakultatywnych 
kierunkowych 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Dodatkowa specjalizacja (nieobowiązkowa) pedagogiczna 
Na kierunku muzykologia 
Poziom kształcenia studia II stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Forma stacjonarna 
Rok studiów I-II  
Semestr I 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Psychologia ogólna 

15   30     45 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu psychologii 
ogólnej w odniesieniu do procesów uczenia się i nauczania. Zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji 
wybrane teorie odnoszące się do następujących zagadnień: procesów poznawczych, różnic 
indywidulanych, osobowości, uwarunkowań społecznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć 
mają umożliwić absolwentom właściwą interpretację sytuacji szkolnych, oraz planowanie i skuteczną 
realizację dydaktycznych i wychowawczych zadań w praktyce zawodowej. 

Psychologia rozwojowa 

30        30 2 Zaliczenie na 
ocenę 
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Treści programowe  Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii rozwojowej. W trakcie 
kursu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: psychologiczne teorie rozwoju, 
socjologiczne teorie rozwoju, ekologiczna teoria rozwoju, biologiczne teorie rozwoju. Omówione zostaną 
również kolejne etapy rozwoju człowieka do okresu dorastania.  

Pedagogika ogólna  

30   30     60 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  

Podczas kursu student poznaje teoretyczne podstawy edukacji, będące punktem wyjścia do dyskusji na 
temat wyzwań, przed jakimi stoi polska szkoła i nauczyciel. Poszczególne zagadnienia dotyczą roli szkoły 
w życiu społecznym, zadań i postawy nauczyciela, relacji wewnątrzszkolnych oraz metod 
pedagogicznych. Omówione zostaną: pojęcie i przedmiot pedagogiki, psychologiczne podstawy 
pedagogiki, filozoficzne i socjologiczne podstawy edukacji. 

Emisja głosu 

   30     30 1 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  
Zajęcia służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej 
nauczyciela. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, 
poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 
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Semestr II 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Pedagogika ogólna 

   30     30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  
Drugi semestr przedmiotu poświęcony jest tzw. pedagogice szkolnej. W ramach kursu omówione zostaną 
podstawowe elementy warsztatu nauczyciela oraz uwarunkowania społeczne, polityczne i instytucjonalne 
szkoły. Celem zajęć jest ukazanie złożoności i potencjału procesu edukacyjnego oraz wskazanie z jakimi 
sytuacjami może spotkać się nauczyciel w szkole. 

Pedagogika nauczania na IV 
etapie edukacyjnym 

 30       30 2 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  Kurs jest zorientowany przede wszystkim prakseologicznie - dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych 
z praktyką wychowania i nauczania młodzieży dorastającej. Kurs wyposaża przyszłych nauczycieli w 
wiedzę praktyczną odnośnie do: motywowania ucznia, wspierania rozwoju jego osobowości, rozwijania 
myślenia krytycznego, zasad właściwego i konstruktywnego dyscyplinowania, prowadzenia racjonalnego 
dialogu z uczniem i rodzicem, konstruktywnego oceniania, podejścia nieautorytarnego do młodzieży, 
meaningful learning. Prezentowana wiedza jest ulokowana w szerszym kontekście myśli z obszaru filozofii 
kultury, pedagogiki twórczej aktywności i edukacji progresywnej oraz współczesnych nurtów 
edukacyjnych. Kurs jest wzbogacony o analizy socjologiczne i wyniki badań edukacyjnych, dzięki którym 
przyszły nauczyciel i pedagog zyskuje szersze zrozumienie uwarunkowań oraz specyfiki funkcjonowania 
młodego człowieka w świecie.  
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Metodyka nauczania historii 
muzyki 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  

Zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotu historia muzyki, obejmujące warsztaty, dyskusje metodyczne i 
indywidualne prace studentów (projekty i konspekty lekcji, poprowadzenie lekcji próbnej, projekty 
programu nauczania w zakresie przynajmniej 1, wybranego semestru/epoki, arkuszy egzaminacyjnych i 
in.). Zajęcia w pierwszym semestrze nauki tego przedmiotu obejmują zapoznanie się z funkcjonowaniem 
przedmiotu historia muzyki w ramach szkolnictwa artystycznego różnych szczebli (audycje muzyczne, 
literatura muzyczna, historia muzyki) ze szczególnym uwzględnieniem kursu historii muzyki w programie 
szkoły II st. (podstawy prawne, wymagania stawiane przez podstawę programową w kontekście egzaminu 
dyplomowego z historii muzyki i egzaminu maturalnego z historii muzyki). Dominującym zagadnieniem 
będzie też analiza różnych metod nauczania historii i historii muzyki, zapoznanie się z różnymi 
podręcznikami nauczania historii i historii muzyki wraz z krytyczną analizą tych ostatnich w kontekście 
organizacji pracy w semestrze i podczas pojedynczych lekcji (wraz z opracowaniem konspektu lekcji). 

Metodyka nauczania form 
muzycznych 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do odbycia praktyk pedagogicznych w szkole muzycznej i - 
w konsekwencji - do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkolnictwie muzycznym (przedmiot formy 
muzyczne). Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: analiza programu nauczania 
przedmiotu, omówienie przydatności aktualnej bazy podręcznikowej, przegląd i analiza metod nauczania 
przedmiotu oraz analizy wybranych utworów z programu nauczania przedmiotu. 
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Semestr III 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisany
ch do 
przedmiotu 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Metodyka nauczania historii 
muzyki 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  

W drugim semestrze kursu część zajęć przeznaczona jest na warsztaty korespondujące z praktykami 
szkolnymi, realizowanymi przez studentów w tym czasie. Ponadto podejmowana będzie problematyka 
metodyczna z zakresu specyfiki materiału w różnych epokach historycznych, doboru repertuaru 
muzycznego stanowiącego egzemplifikację materiału omawianego na lekcjach oraz kompatybilności 
historii muzyki z innymi przedmiotami szkolnymi. Omówione też zostaną metody pomiaru wyników 
nauczania, podparte analizą wybranych arkuszy maturalnych z historii muzyki i tworzeniem własnych 
projektów sprawdzianów i egzaminów z tego przedmiotu. 

Metodyka nauczania form 
muzycznych 

 30       30 3 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do odbycia praktyk pedagogicznych w szkole muzycznej i - 
w konsekwencji - do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkolnictwie muzycznym (przedmiot formy 
muzyczne). Tematyka ćwiczeń w drugim semestrze kursu skorelowana jest z odbywanymi równolegle 
praktykami pedagogicznymi studentów w szkole muzycznej. W ramach zajęć studenci przygotowują 
konspekty lekcji oraz prowadzą lekcje, które następnie podlegają dyskusji pod względem ich zawartości 
merytorycznej i celów metodycznych. Ponadto przedmiotem ćwiczeń jest - w ostatnich tygodniach kursu, 
tj. już po zakończeniu praktyk pedagogicznych studentów - próba napisania autorskiego programu 
nauczania przedmiotu formy muzyczne.  
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Łączna liczba punktów ECTS dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 35 
Łączna liczba godzin zajęć dla dodatkowej specjalności/specjalizacji: 555 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

Praktyki w zakresie nauczania 
przedmiotów: historia muzyki i 
formy muzyczne 

       210 210 10 Zaliczenie na 
ocenę 

Treści programowe  Praktyki pedagogiczne (obejmują dwa przedmioty - formy muzyczne oraz historię muzyki z literaturą) 
realizowane są w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie (ul. Bednarska 
11). W ramach praktyk studenci hospitują lekcje prowadzone przez nauczycieli szkoły, a następnie 
samodzielnie przygotowują i prowadzą lekcje z uczniami. Ponadto do obowiązków praktykantów należy 
przxygotowywanie materiałów dydaktycznych, opracowywanie testów sprawdzających oraz ocenianie 
prac uczniowskich. 
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Załącznik nr 93 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 100 nauki biologiczne 
Razem:  100  
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2. Kierunek studiów:  ochrona środowiska 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 złożone zjawiska i procesy ekologiczne.  P7S_WG  

K_W02 czynniki wpływające na stan przyrody i środowiska.  P7S_WG, P7S_WK 
K_W03 
 

nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony 
przyrody i środowiska. 

P7S_WG 

K_W04 terminologię oraz metody (i urządzenia badawczo-pomiarowe) 
wykorzystywane w zakresie ochrony przyrody.  

P7S_WG 

K_W05 jakie są przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu. P7S_WG, P7S_WK 
K_W06 zasady planowania badań oraz nowoczesne techniki zbierania danych.  P7S_WG 
K_W07 wnioskowanie statystyczne oraz zasady metodologii nauk 

biologicznych. 
P7S_WG 

K_W08 molekularne metody stosowane w ochronie przyrody i ekologii. P7S_WG 
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K_W09 
 

metody oceny narażenia na promieniowanie i potrafi wymienić 
biologiczne skutki napromienienia,  podstawy ochrony radiologicznej, 
służby pomiarów skażeń promieniotwórczych. Potrafi odróżnić skażenia 
promieniotwórcze od anomalii geochemicznych. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W10 zagrożenia i wie jakie zastosować współczesne metody ochrony 
przyrody. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W11 jak pozyskiwać fundusze na badania oraz zasady tworzenia projektów 
badawczych.  

P7S_WK 

K_W12 ogólne zasady restytucji i rekultywacji ekosystemów.  P7S_WG 
K_W13 przepisy dotyczące ochrony praw autorskich. P7S_WK 
K_W14 podstawowe zasady z zakresu BHP. P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 zaawansować metody i narzędzia statystyczne do analizy danych 
empirycznych i opisu procesów przyrodniczych. 

P7S_UW 

K_U02 przewidzieć kierunek zmian środowiska przyrodniczego pod wpływem 
różnych czynników. 

P7S_UW 

K_U03 biegle posługiwać się literaturą naukową w języku polskim i obcym. P7S_UK 
K_U04 
 

bazując na wiedzy teoretycznej, praktycznie stosować obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony przyrody, środowiska i planowania 
przestrzennego. 

P7S_UW 

K_U05 zaplanować i określić cel badawczy i zaplanować oraz przeprowadzić 
jego realizację. 

P7S_UW 

K_U06 korzystać ze znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania 
z wymaganiami normatywnymi. 

P7S_UW 

K_U07 
 

identyfikować przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych. P7S_UW 
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K_U08 określić aktualny stan środowiskowy konkretnego ekosystemu na 
podstawie dostarczonych danych fizyko-chemicznych i biologicznych 
oraz własnych obserwacji. 

P7S_UW 

K_U09 zaproponować i uzasadnić wybór odpowiedniej techniki pozwalającej 
na eksploatację i sterowanie populacją. 

P7S_UW, P7S_UO 

K_U10 zbierać i interpretować dane empiryczne. P7S_UW 
K_U11 napisać pracę badawczą na podstawie własnych badań naukowych w 

języku polskim oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym. 
P7S_UK 

K_U12 wygłosić wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, dotyczące 
zagadnień szczegółowych z zakresu monitoringu i rekultywacji 
środowiska przyrodniczego. 

P7S_UK 

K_U13 samodzielnie planować własną karierę zawodową. P7S_UU 

K_U14 posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie nauk 
przyrodniczych.  

P7S_UK 

K_U15 posługiwać się technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie 
tekstu, obliczenia za pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej) dla przygotowania 
wystąpienia ustnego, w języku polskim i obcym, dotyczącego 
zagadnień szczegółowych z zakresu ochrona przyrody. 

P7S_UK 

K_U16 samodzielnie zaplanować i wykonać z pomocą opiekuna zadania 
badawcze lub ekspertyzy.  

P7S_UW, P7SUU 

K_U17 zaproponować odpowiednią metodę monitoringu gatunków i siedlisk 
przyrodniczych. 

P7S_UW, P7S_UO 

K_U18 przygotować i wygłosić wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim 
(zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+). 

P7S_UK 

K_U19 wykorzystać w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty 
biologiczne w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w 
języku angielskim na poziomie B2+. 

P7S_UK 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 prawidłowego identyfikowana i rozwiązywania problemów wynikających 
z wykonywania zawodu. 

P7S_KO 

K_K02 stałego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu studiowanej 
dziedziny. 

P7S_KK, P7S_KR 

K_K03 poszerzania zainteresowań w kierunku nauk ścisłych. P7S_KK 
K_K04 stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych. 
P7S_KK, P7S_KR 

K_K05 ustawicznego uaktualniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i 
ochrony przyrody, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 
innych osób. 

P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR 

K_K06 określenia priorytetów służących rozwiązaniu problemów w zakresie 
ochrony środowiska i przyrody. Posiada wysoki poziom świadomości 
ekologicznej. 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku Ochrona Środowiska 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ekologiczne 
podstawy ochrony 
przyrody 

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Symptomy i przyczyny kryzysu środowiskowego. Ekologia populacji ludzkiej. Ekologiczne wskaźniki stanu środowiska. 
Monitoring przyrodniczy. Rola populacji ludzkiej w biosferze. Antropopresja jako czynnik doboru. Granice tolerancji, 
adaptacje. Synantropizacja i synurbizacja. Introdukcje i inwazje. Różnorodność biologiczna: genetyczna, gatunkowa, 
ekosystemowa. Specjacja i ekstynkcja. Przyczyny wielkich wymierań, ekstynkcja nowożytna. Struktura troficzna biocenozy. 
Gatunki kluczowe i redundancja, stabilność i odporność na zakłócenia. Gatunki rzadkie i zagrożone. Priorytety 
konserwatorskie. Zrównoważona eksploatacja populacji. Biocenozy półnaturalne. Sukcesja ekologiczna a ochrona przyrody. 
Produktywność a różnorodność w zbiorowiskach roślinnych. Koncepcja puli gatunków i hierarchiczny układ filtrów 
ekologicznych. Ekologiczne podstawy restytucji (restoration ecology). Praktyka restytucji przyrodniczej. Bank nasion a 
restytucja przyrodnicza. Dolina Rospudy - zagrożenia i motywy ochrony. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_W08,K_W10,K_U02,K_U03,K_U07,K_K02,K_K05,K_K06,K_K07,K_K09 
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Elementy 
statystycznej 
analizy danych 

   X 
(30) 

    30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami 
najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi 
wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W06,K_W07,K_U01,K_U05,K_U10,K_K02,K_K09 
 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W04,K_W05,K_W08,K_W09,K_W10,K_U03,K_U12,K_U15,K_K02,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K
_K09 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >150 10 Proj B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników oraz pisania protokołów naukowych. Doskonali umiejętność posługiwania się 
technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie tekstu, obliczenia za pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_W07,K_W08,K_W10,K_W11,K_W13,K_W14,K_U02,K_U05,K_U10,K_U15, 
K_U16,K_K09,K_K10 
 
 

Przedmioty kierunkowe  (DO WYBORU) 90 6    

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowymi, instrumentalnymi technikami analitycznymi stosowanymi w 
badaniach próbek środowiskowych (m.in. technika ciągłego przepływu, absorpcyjna spektrometria atomowa, 
chromatografia gazowa, spektrometria mas, analiza izotopów stabilnych). Proponowany program przedmiotu daje 
studentom możliwość uczestniczenia w wykonywaniu, a w części przypadków samodzielnego wykonania, kolejnych etapów 
postępowania w zaawansowanej analityce instrumentalnej, mającej zastosowanie w szerokim spektrum badań 
biologicznych, zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych. Studenci poznają i wykonają samodzielnie niezbędne procedury 
przygotowania próbek, typowe dla poszczególnych technik analitycznych (m.in. mineralizacja „na sucho” na mokro”, w 
układzie otwartym/zamkniętym, liofilizacja, różne techniki ekstrakcji i oczyszczania związków organicznych). Dodatkowo 
zapoznają się z dobrymi praktykami laboratoryjnymi, ze szczególnym naciskiem na sposoby kontroli jakości wykonywanych 
analiz chemicznych. Oprócz pracy laboratoryjnej istotnym elementem zajęć będzie praca z otrzymanymi w trakcie ćwiczeń 
wynikami analiz, obejmująca ich prawidłowe odczytywanie i przeliczanie oraz interpretację. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_U06,K_U07,K_U16,K_K02,K_K08,K_K10 

Antropogeniczne 
przekształcenia szaty 
roślinnej  

 X 
(90) 

      90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przejawy i mechanizmy synantropizacji szaty roślinnej - ubożenie rodzimej flory i roślinności, inwazje roślinne, specyfika 
szaty roślinnej miasta (czasowe i przestrzenne aspekty przemian we florze miasta, flora i roślinność specyficznych siedlisk 
miejskich). Związek historii i funkcji miasta z warunkami przyrodniczymi (na przykładzie Warszawy i Kazimierza Dolnego), 
rozwój rolnictwa a kształtowanie się szaty roślinnej (rośliny uprawne i towarzyszące im chwasty - zmiany w czasie i 
przestrzeni), miejsce roślin w rozwoju duchowej i materialnej kultury człowieka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W04,K_W10,K_U03,K_U07,K_U14,K_U15,K_K01,K_K02,K_K04,K_K06,K_K09 

Bioremediacja 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do 
bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych 
metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych 
usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i 
nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do 
opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów 
usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i 
chemiczne traktowanie skażeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W06,K_W08,K_W10,K_U01,K_U07,K_U08,K_K02,K_K05,K_K08,K_K10 

Edukacja ekologiczna 
w praktyce  

   X 
(90) 

    90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych edukacją w zakresie ochrony przyrody, zarówno szkolną, jak i 
pozaszkolną. Obejmuje dwa bloki. W pierwszym studenci zapoznają się z podstawami edukacji przyrodniczej w aspekcie 
ochrony przyrody i środowiska oraz z zasadami opracowania i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Zajęcia 
przedstawiają różne metody popularyzacji zagadnień przyrodniczych, jak prelekcja, pokaz slajdów, panele dyskusyjne, 
samodzielne odkrywanie, a także gry i zabawy edukacyjne, ilustrujące tematy ekologiczne i związane z ochroną przyrody. 
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W drugiej części zajęć studenci pracują nad swoimi własnymi projektami edukacyjnymi. Zaliczenie odbywa się na 
podstawie oceny tych projektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U07,K_U12,K_U15,K_K05,K_K06,K_K07,K_K10 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk 
wodnych wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja 
pierwotna fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych 
(asymilacja, respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. 
Pętla mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna 
aktywność mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów 
mikrobiologicznych w wodach naturalnych. 
Ćwiczenia: Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów ze specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i 
biologicznymi ekosystemów jeziornych oraz podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi we współczesnej 
ekofizjologii mikroorganizmów wodnych (liczebność i biomasa mikroplanktonu, produkcja i respiracja mikroplanktonu, 
enzymatyczna dekompozycja materii organicznej, relacje troficzne pomiędzy bakteriami i bakteriożercami, różnorodność 
genetyczna i biochemiczna mikroorganizmów jeziornych). Każdy zespół ćwiczeniowy (3-4 osoby) realizuje ćwiczenia w 
postaci odrębnego mini-projektu badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W05,K_W08,K_W12,K_U01,K_U02,K_U05,K_U10,K_U11,K_U15,K_U17,K_K02 K_K06 
 
 

Inwazje biologiczne  X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dziedzin i prezentowana przez specjalistów z 
poszczególnych dziedzin. Przedstawione będą inwazje w aspekcie historycznym. Omówione zostaną mechanizmy, 
prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji (w różnej skali) na przykładzie wybranych grup: 
zwierząt, roślin, grzybów oraz bakterii i wirusów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W04,K_W05,K_W10,K_U03,K_U08,K_U17,K_K02,K_K06,K_K07,K_K09 

Metagenomika  X 
(60) 

      60 4 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej 
organizmów w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało 
dotychczas na stopień poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią 
istotny element funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w 
badaniach metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W08,K_U01,K_U03,K_U12,K_K02 K_K04,K_K05,K_K09 

Metody molekularne w 
ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na 
specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki 
molekularnej.  
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki populacyjnej, 
podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W08,K_U01,K_K05 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 P B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich populacji z 
nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe przeżywania. 
Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas trwania populacji. 
Populacje z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. Populacje rozdzielnopłciowe. 
Układy dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model ekosystemu. Dziedziczenie w populacjach 
wirtualnych. Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji jedno- i rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model 
fenotypowo-genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa ewolucji. Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach 
osobników osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele metapopulacji i przepływ genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W07,K_U01,K_U02,K_U05,K_U09,K_K02,K_K03,K_K09 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz identyfikacji 
organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania technicznych i 
technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz podstawowe 
uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_W10,K_U02,K_U08,K_U09,K_U12,K_U13,K_K02,K_K06,K_K08, 
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Ochrona i restytucja 
ekosystemów  

X 
(30) 

X 
(30) 

 X 
(30) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot poświęcony jest podejściu ekosystemowemu w działaniach z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Podejście 
to jest kluczowe zarówno ze względu na potrzeby powstrzymania spadku różnorodności biologicznej i ginięcia gatunków, 
jak i w celu podtrzymania lub przywrócenia ważnych dla człowieka usług ekosystemowych. Oba konteksty mogą wymagać 
stosowania różnych metod w zależności od warunków wyjściowych i szczegółowych celów. W centrum naszego 
zainteresowania będą procesy ekosystemowe – ich rozpoznanie i zrozumienie jest podstawą dla prawidłowego wyboru i 
zaplanowania działań ochronnych. Zagadnienia komplementarne do czynnej i biernej ochrony różnych rodzajów 
ekosystemów to ekologiczne podstawy restytucji ekosystemów zdegradowanych - rozumianej jako działania 
wspomagające ich regenerację po zniszczeniu lub zaburzeniu przez ingerencję człowieka - oraz metody stosowane w 
restytucji ekosystemów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W05,K_W10,K_W12,K_U07,K_U08,K_U10,K_U15,K_U16 

Promieniowanie 
jonizujące a człowiek i 
środowisko  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego. 
2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej. 
3. Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego. 4. Skażenie środowiska substancjami 
promieniotwórczymi. 5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W03,K_W09,K_W10,K_W11,K_W14,K_U02,K_U04,K_U10,K_U17,K_K01,K_K02,K_K03,K_K06,K_K07,K_K09 

Sterowanie populacja 
i eksploatacja 
populacji  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 



14 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja 
wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności 
populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji 
przez człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, 
praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie 
populacją: introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami 
małymi i zagrożonymi.  
Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie 
wzrostu. Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_U01,K_U05,K_U10,K_U12,K_K10 

Szacowanie ryzyka 
środowiskowego  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Globalne problemy środowiskowe. Co to jest ryzyko środowiskowe i jaka jest różnica między ryzykiem a wpływem 
środowiskowym? Ocena ryzyka środowiskowego: metody stosowane w ocenie krótkoterminowej i długoterminowej. 
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Wyznaczanie poziomu ryzyka akceptowanego. Ryzyko środowiskowe związanie z 
różnymi działami gospodarki obejmujące również sytuacje awaryjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04,K_W07,K_U02,K_U08,K_U10,K_U12,K_U16,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K_K09,
K_K10 

Techniki izotopowe  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, 
sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł 
promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w 
wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń 
aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. 
Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09,K_U05,K_U06 

Technologie 
stosowane w ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń 
z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody zapobiegania 
zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Samooczyszczanie wód. 
Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. Kompostowanie odpadów. 
Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu 
metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W10,K_U05,K_U10,K_U11,K_U16,K_K08,K_K10 

Zastosowanie 
systemów informacji 
przestrzennej  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw wykorzystania Systemów Informacji 
Przestrzennej (GIS) jako nowoczesnego narzędzia w dziedzinach biologii środowiskowej, ekologii, ochrony środowiska, 
ochrony przyrody. Ćwiczenia umożliwią praktyczną naukę zastosowania technik GIS do opracowywania danych. Studenci 
poznają różnorodne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (głównie ArcGIS, QGIS), od zasad 
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przygotowania i obróbki danych terenowych, poprzez ich przetwarzanie w oprogramowaniu i edycję, po metody analiz 
przestrzennych i kwestie prezentacji map. Część wykładowa pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnych 
podstaw teoretycznych oraz możliwości i zastosowań GIS na polu nauk przyrodniczych i związanych z nimi pokrewnych 
dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U01,K_U03,K_U08,K_U10,K_U11,K_U12,K_U15,K_K02,K_K04,K_K05,K_K09,K_K10 

Przedmioty 
dowolnego wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii oraz 
przedmioty z bloku 
pedagogicznego) (DO 
WYBORU) 

        120 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (2 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
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– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4. Semestr dla kierunku Ochrona Środowiska 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Natura 2000 - 
ochrona przyrody 
w Europie 

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zaj. ded. są osobom, których praca w przyszłości będzie miała związek z ochroną przyrody, a więc przede wszystkim prac. 
instytucji państwowych i urzędów zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, organizacji pozarządowych i instytucji 
naukowych, działających zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.  
Wykłady w Warszawie:  
- informacje o systemie Natura 2000 – geneza powstania, podstawa prawna, powoływanie, funkcjonowanie i zarządzanie 
obszarami Natura 2000;  
- przegląd siedlisk przyr. chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE – charakterystyka, identyfikacja, zagrożenia, stan 
zachowania i met. ochrony. 
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- przegląd gat. roślin i zwierząt chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej UE – charakterystyka, 
identyfikacja, zagrożenia, stan zachowania i metody ochrony. 
Ćwiczenia terenowe (6-dniowy wyjazd terenowy na terenie centralnej Polski oraz trzykrotne zajęcia w Kampinoskim Parku 
Narodowym): 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,K_W03,K_W04,K_W05,K_W10,K_W12,K_U02,K_U04,K_U07,K_U08,K_U10,K_U12,K_U16,K_U17,K_K05,K_K06,K
_K10, 

Seminarium 
specjalizacyjne  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki wybranego przez siebie Zakładu. Przygotowuje ustne 
prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-informacyjnych), podczas których przedstawia i 
dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W04,K_W05,K_W08,K_W09,K_W10,K_U03,K_U12,K_U15,K_K02,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K
_K09 

Pracownia 
specjalizacyjna  

    X    >120 8 Proj. B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_W07,K_W08,K_W10,K_W11,K_W13,K_W14,K_U02,K_U05,K_U10,K_U15,K_U16
,K_K09,K_K10 
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Przedmioty kierunkowe  (DO WYBORU) 160 12    

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowymi, instrumentalnymi technikami analitycznymi stosowanymi w 
badaniach próbek środowiskowych (m.in. technika ciągłego przepływu, absorpcyjna spektrometria atomowa, chromatografia 
gazowa, spektrometria mas, analiza izotopów stabilnych). Proponowany program przedmiotu daje studentom możliwość 
uczestniczenia w wykonywaniu, a w części przypadków samodzielnego wykonania, kolejnych etapów postępowania w 
zaawansowanej analityce instrumentalnej, mającej zastosowanie w szerokim spektrum badań biologicznych, zarówno 
podstawowych jak i aplikacyjnych. Studenci poznają i wykonają samodzielnie niezbędne procedury przygotowania próbek, 
typowe dla poszczególnych technik analitycznych (m.in. mineralizacja „na sucho” na mokro”, w układzie 
otwartym/zamkniętym, liofilizacja, różne techniki ekstrakcji i oczyszczania związków organicznych). Dodatkowo zapoznają się 
z dobrymi praktykami laboratoryjnymi, ze szczególnym naciskiem na sposoby kontroli jakości wykonywanych analiz 
chemicznych. Oprócz pracy laboratoryjnej istotnym elementem zajęć będzie praca z otrzymanymi w trakcie ćwiczeń wynikami 
analiz, obejmująca ich prawidłowe odczytywanie i przeliczanie oraz interpretację. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_U06,K_U07,K_U16,K_K02,K_K08,K_K10 

Antropogeniczne 
przekształcenia 
szaty roślinnej  

 X 
(90) 

      90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przejawy i mechanizmy synantropizacji szaty roślinnej - ubożenie rodzimej flory i roślinności, inwazje roślinne, specyfika szaty 
roślinnej miasta (czasowe i przestrzenne aspekty przemian we florze miasta, flora i roślinność specyficznych siedlisk 
miejskich). Związek historii i funkcji miasta z warunkami przyrodniczymi (na przykładzie Warszawy i Kazimierza Dolnego), 
rozwój rolnictwa a kształtowanie się szaty roślinnej (rośliny uprawne i towarzyszące im chwasty - zmiany w czasie i 
przestrzeni), miejsce roślin w rozwoju duchowej i materialnej kultury człowieka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,K_W04,K_W10,K_U03,K_U07,K_U14,K_U15,K_K01,K_K02,K_K04,K_K06,K_K09 

Bioremediacja 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do 
bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami, 
metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z 
gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z 
uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, 
bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w 
obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W06,K_W08,K_W10,K_U01,K_U07,K_U08,K_K02,K_K05,K_K08,K_K10 

Edukacja 
ekologiczna w 
praktyce  

   X 
(90) 

    90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych edukacją w zakresie ochrony przyrody, zarówno szkolną, jak i 
pozaszkolną. Obejmuje dwa bloki. W pierwszym studenci zapoznają się z podstawami edukacji przyrodniczej w aspekcie 
ochrony przyrody i środowiska oraz z zasadami opracowania i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Zajęcia 
przedstawiają różne metody popularyzacji zagadnień przyrodniczych, jak prelekcja, pokaz slajdów, panele dyskusyjne, 
samodzielne odkrywanie, a także gry i zabawy edukacyjne, ilustrujące tematy ekologiczne i związane z ochroną przyrody. W 
drugiej części zajęć studenci pracują nad swoimi własnymi projektami edukacyjnymi. Zaliczenie odbywa się na podstawie 
oceny tych projektów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U07,K_U12,K_U15,K_K05,K_K06,K_K07,K_K10 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk 
wodnych wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja 
pierwotna fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych 
(asymilacja, respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. Pętla 
mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna aktywność 
mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów mikrobiologicznych w wodach 
naturalnych. 
Ćwiczenia: Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów ze specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i 
biologicznymi ekosystemów jeziornych oraz podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi we współczesnej 
ekofizjologii mikroorganizmów wodnych (liczebność i biomasa mikroplanktonu, produkcja i respiracja mikroplanktonu, 
enzymatyczna dekompozycja materii organicznej, relacje troficzne pomiędzy bakteriami i bakteriożercami, różnorodność 
genetyczna i biochemiczna mikroorganizmów jeziornych). Każdy zespół ćwiczeniowy (3-4 osoby) realizuje ćwiczenia w 
postaci odrębnego mini-projektu badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W05,K_W08,K_W12,K_U01,K_U02,K_U05,K_U10,K_U11,K_U15,K_U17,K_K02 K_K06 
 
 

Inwazje 
biologiczne  

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dziedzin i prezentowana przez specjalistów z 
poszczególnych dziedzin. Przedstawione będą inwazje w aspekcie historycznym. Omówione zostaną mechanizmy, 
prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji (w różnej skali) na przykładzie wybranych grup: 
zwierząt, roślin, grzybów oraz bakterii i wirusów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,K_W04,K_W05,K_W10,K_U03,K_U08,K_U17,K_K02,K_K06,K_K07,K_K09 

Metagenomika  X 
(60) 

      60 4 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej 
organizmów w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało dotychczas 
na stopień poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią istotny element 
funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach 
metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W08,K_U01,K_U03,K_U12,K_K02 K_K04,K_K05,K_K09 

Metody 
molekularne w 
ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na 
specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki 
molekularnej.  
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki populacyjnej, 
podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03,K_W08,K_U01,K_K05 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 P B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich populacji z 
nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe przeżywania. 
Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas trwania populacji. Populacje 
z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. Populacje rozdzielnopłciowe. Układy 
dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model ekosystemu. Dziedziczenie w populacjach wirtualnych. 
Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji jedno- i rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model fenotypowo-
genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa ewolucji. Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach osobników 
osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele metapopulacji i przepływ genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W07,K_U01,K_U02,K_U05,K_U09,K_K02,K_K03,K_K09 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz identyfikacji 
organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania technicznych i 
technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz podstawowe 
uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_W10,K_U02,K_U08,K_U09,K_U12,K_U13,K_K02,K_K06,K_K08, 

Ochrona i 
restytucja 
ekosystemów  

X 
(30) 

X 
(30) 

 X 
(30) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot poświęcony jest podejściu ekosystemowemu w działaniach z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Podejście to 
jest kluczowe zarówno ze względu na potrzeby powstrzymania spadku różnorodności biologicznej i ginięcia gatunków, jak i w 
celu podtrzymania lub przywrócenia ważnych dla człowieka usług ekosystemowych. Oba konteksty mogą wymagać 
stosowania różnych metod w zależności od warunków wyjściowych i szczegółowych celów. W centrum naszego 
zainteresowania będą procesy ekosystemowe – ich rozpoznanie i zrozumienie jest podstawą dla prawidłowego wyboru i 
zaplanowania działań ochronnych. Zagadnienia komplementarne do czynnej i biernej ochrony różnych rodzajów 
ekosystemów to ekologiczne podstawy restytucji ekosystemów zdegradowanych - rozumianej jako działania wspomagające 
ich regenerację po zniszczeniu lub zaburzeniu przez ingerencję człowieka - oraz metody stosowane w restytucji 
ekosystemów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03,K_W05,K_W10,K_W12,K_U07,K_U08,K_U10,K_U15,K_U16 

Promieniowanie 
jonizujące a 
człowiek i 
środowisko  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego. 
2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej. 3. 
Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego. 4. Skażenie środowiska substancjami 
promieniotwórczymi. 5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?  
 



25 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,K_W03,K_W09,K_W10,K_W11,K_W14,K_U02,K_U04,K_U10,K_U17,K_K01,K_K02,K_K03,K_K06,K_K07,K_K09 

Sterowanie 
populacja i 
eksploatacja 
populacji  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja 
wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. 
Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji przez 
człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, praktyczne 
zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie populacją: 
introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami małymi i 
zagrożonymi.  
Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie wzrostu. 
Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_U01,K_U05,K_U10,K_U12,K_K10 

Szacowanie 
ryzyka 
środowiskowego  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Globalne problemy środowiskowe. Co to jest ryzyko środowiskowe i jaka jest różnica między ryzykiem a wpływem 
środowiskowym? Ocena ryzyka środowiskowego: metody stosowane w ocenie krótkoterminowej i długoterminowej. 
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Wyznaczanie poziomu ryzyka akceptowanego. Ryzyko środowiskowe związanie z 
różnymi działami gospodarki obejmujące również sytuacje awaryjne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04,K_W07,K_U02,K_U08,K_U10,K_U12,K_U16,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K_K09,K_
K10 

Techniki 
izotopowe  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie 
instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł 
promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w 
wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń 
aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. 
Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09,K_U05,K_U06 

Technologie 
stosowane w 
ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z 
odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody zapobiegania 
zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Samooczyszczanie wód. 
Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. Kompostowanie odpadów. 
Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu 
metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 



27 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W10,K_U05,K_U10,K_U11,K_U16,K_K08,K_K10 

Zastosowanie 
systemów 
informacji 
przestrzennej  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw wykorzystania Systemów Informacji 
Przestrzennej (GIS) jako nowoczesnego narzędzia w dziedzinach biologii środowiskowej, ekologii, ochrony środowiska, 
ochrony przyrody. Ćwiczenia umożliwią praktyczną naukę zastosowania technik GIS do opracowywania danych. Studenci 
poznają różnorodne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (głównie ArcGIS, QGIS), od zasad 
przygotowania i obróbki danych terenowych, poprzez ich przetwarzanie w oprogramowaniu i edycję, po metody analiz 
przestrzennych i kwestie prezentacji map. Część wykładowa pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnych 
podstaw teoretycznych oraz możliwości i zastosowań GIS na polu nauk przyrodniczych i związanych z nimi pokrewnych 
dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U01,K_U03,K_U08,K_U10,K_U11,K_U12,K_U15,K_K02,K_K04,K_K05,K_K09,K_K10 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z całej 
puli przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty z 
bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        120 2 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 



28 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Semestr dla kierunku Ochrona Środowiska 
4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

 
Forma zajęć – liczba godzin Razem: 

liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Globalne zmiany 
środowiska 

X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedstawiane są podstawowe problemy związane z przestrzennymi i czasowymi zmianami w środowisku geograficznym 
Ziemi z uwzględnieniem zagadnień geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i hydrologicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U02,K_U07,K_K02,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską. 
Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje wyniki swoje oraz innych autorów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W04,K_W05,K_W08,K_W09,K_W10,K_U03,K_U12,K_U15,K_K02,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K09 

Pracownia 
magisterska  

    X    >240 16 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Student wykonuje doświadczenia przygotowujące go do wykonywania pracy magisterskiej. Uczy się planowania 
doświadczeń, opracowywania wyników (z wykorzystaniem technik komunikacyjno-informacyjnych) oraz pisania protokołów 
naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_W07,K_W08,K_W10,K_W11,K_W13,K_W14,K_U02,K_U05,K_U10,K_U11,K_U13
,K_U14,K_U15,K_U16,K_K01,K_K09,K_K10 
 

Przedmioty kierunkowe  (DO WYBORU) 90 6    

Analityka 
środowiskowa  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Brak w USOS 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_U06,K_U07,K_U16,K_K02,K_K08,K_K10 

Antropogeniczne 
przekształcenia 
szaty roślinnej  

 X 
(90) 

      90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przejawy i mechanizmy synantropizacji szaty roślinnej - ubożenie rodzimej flory i roślinności, inwazje roślinne, specyfika 
szaty roślinnej miasta (czasowe i przestrzenne aspekty przemian we florze miasta, flora i roślinność specyficznych siedlisk 
miejskich). Związek historii i funkcji miasta z warunkami przyrodniczymi (na przykładzie Warszawy i Kazimierza Dolnego), 
rozwój rolnictwa a kształtowanie się szaty roślinnej (rośliny uprawne i towarzyszące im chwasty - zmiany w czasie i 
przestrzeni), miejsce roślin w rozwoju duchowej i materialnej kultury człowieka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W04,K_W10,K_U03,K_U07,K_U14,K_U15,K_K01,K_K02,K_K04,K_K06,K_K09 

Bioremediacja 
środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 T B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do 
bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych 
metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych 
usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i 
nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do 
opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów 
usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i 
chemiczne traktowanie skażeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W06,K_W08,K_W10,K_U01,K_U07,K_U08,K_K02,K_K05,K_K08,K_K10 
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Edukacja 
ekologiczna w 
praktyce  

   X 
(90) 

    90 6 EU B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych edukacją w zakresie ochrony przyrody, zarówno szkolną, jak i 
pozaszkolną. Obejmuje dwa bloki. W pierwszym studenci zapoznają się z podstawami edukacji przyrodniczej w aspekcie 
ochrony przyrody i środowiska oraz z zasadami opracowania i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Zajęcia 
przedstawiają różne metody popularyzacji zagadnień przyrodniczych, jak prelekcja, pokaz slajdów, panele dyskusyjne, 
samodzielne odkrywanie, a także gry i zabawy edukacyjne, ilustrujące tematy ekologiczne i związane z ochroną przyrody. 
W drugiej części zajęć studenci pracują nad swoimi własnymi projektami edukacyjnymi. Zaliczenie odbywa się na 
podstawie oceny tych projektów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U07,K_U12,K_U15,K_K05,K_K06,K_K07,K_K10 

Ekofizjologia 
mikroorganizmów 
wodnych 

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wykład: Mikroorganizmy wodne (prokariotyczne i eukariotyczne). Specyfika i fizykochemiczne właściwości środowisk 
wodnych wpływające na występowanie mikroorganizmów. Materia organiczna w ekosystemach wodnych. Produkcja 
pierwotna fitoplanktonu. Materia organiczna jako baza substratowa i energetyczna dla mikroorganizmów heterotroficznych 
(asymilacja, respiracja, wydajność wzrostu bakterii i czas generacji). Ektoenzymy w wodach. Produkcja wtórna bakterii. 
Pętla mikrobiologiczna ("microbial loop"). Wirusy i fagi (występowanie, znaczenie ekologiczne). Biogeochemiczna 
aktywność mikroorganizmów. Metody badań występowania i aktywności mikroorganizmów oraz procesów 
mikrobiologicznych w wodach naturalnych. 
Ćwiczenia: Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów ze specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i 
biologicznymi ekosystemów jeziornych oraz podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi we współczesnej 
ekofizjologii mikroorganizmów wodnych (liczebność i biomasa mikroplanktonu, produkcja i respiracja mikroplanktonu, 
enzymatyczna dekompozycja materii organicznej, relacje troficzne pomiędzy bakteriami i bakteriożercami, różnorodność 
genetyczna i biochemiczna mikroorganizmów jeziornych). Każdy zespół ćwiczeniowy (3-4 osoby) realizuje ćwiczenia w 
postaci odrębnego mini-projektu badań. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W05,K_W08,K_W12,K_U01,K_U02,K_U05,K_U10,K_U11,K_U15,K_U17,K_K02 K_K06 
 
 

Inwazje biologiczne  X 
(30) 

       30 2 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dziedzin i prezentowana przez specjalistów z 
poszczególnych dziedzin. Przedstawione będą inwazje w aspekcie historycznym. Omówione zostaną mechanizmy, 
prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji (w różnej skali) na przykładzie wybranych grup: 
zwierząt, roślin, grzybów oraz bakterii i wirusów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W04,K_W05,K_W10,K_U03,K_U08,K_U17,K_K02,K_K06,K_K07,K_K09 

Metagenomika  X 
(60) 

      60 4 Inne 
(prezentacja 

ustna) 
E 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Nowe techniki sekwencjonowania umożliwiają poznanie różnorodności taksonomicznej, genetycznej i funkcjonalnej 
organizmów w różnych środowiskach bez konieczności ich hodowli. Ograniczenie to szczególnie silnie wpływało 
dotychczas na stopień poznania mikroorganizmów, które zamieszkują niemalże wszystkie miejsca na świecie i stanowią 
istotny element funkcjonowania ekosystemów. Studenci zaznajomią się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w 
badaniach metagenomicznych w kontekście ich wykorzystania w mikrobiologii i ochronie środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W08,K_U01,K_U03,K_U12,K_K02 K_K04,K_K05,K_K09 

Metody molekularne 
w ekologii i ochronie 
przyrody  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na 
specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki 
molekularnej.  
Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery 
molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki populacyjnej, 
podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W08,K_U01,K_K05 

Modelowanie w 
ekologii i ochronie 
środowiska  

X 
(30) 

       30 2 P B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Programowanie populacji wirtualnych w językach Pascal i C++. Analiza statystyczna i matematyczna takich populacji z 
nawiązaniem do procesów stochastycznych i klasycznych modeli. Mechanizmy regulacyjne. Krzywe przeżywania. 
Przewidywanie przebiegu dynamiki liczebności. Stabilność. Modele macierzowe populacji. Czas trwania populacji. 
Populacje z większą od 1 liczbą potomstwa „produkowaną” jednorazowo przez jedną samicę. Populacje rozdzielnopłciowe. 
Układy dwóch populacji (model konkurencji i model drapieżnik-ofiara). Model ekosystemu. Dziedziczenie w populacjach 
wirtualnych. Prawa Hardy’ego-Weinberga dla skończonych populacji jedno- i rozdzielnopłciowej. Dryf genetyczny. Model 
fenotypowo-genowy. Dobór naturalny i płciowy, i analiza tempa ewolucji. Lokalny mechanizm regulacyjny w populacjach 
osobników osiadłych. Populacje roślin wieloletnich. Modele metapopulacji i przepływ genów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W07,K_U01,K_U02,K_U05,K_U09,K_K02,K_K03,K_K09 

Monitorowanie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

W trakcie zajęć student poznaje podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych roślin oraz identyfikacji 
organizmów modyfikowanych genetycznie Omawiane są zagadnienia dotyczące wykorzystania technicznych i 
technologicznych aspektów biotechnologii roślin, wpływających na stan przyrody i środowiska  oraz podstawowe 
uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z działalnością naukową oraz wdrożeniową w zakresie biotechnologii 
molekularnej i ich wpływ na stan środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_W10,K_U02,K_U08,K_U09,K_U12,K_U13,K_K02,K_K06,K_K08, 

Ochrona i restytucja 
ekosystemów  

X 
(30) 

X 
(30) 

 X 
(30) 

    90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot poświęcony jest podejściu ekosystemowemu w działaniach z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Podejście 
to jest kluczowe zarówno ze względu na potrzeby powstrzymania spadku różnorodności biologicznej i ginięcia gatunków, 
jak i w celu podtrzymania lub przywrócenia ważnych dla człowieka usług ekosystemowych. Oba konteksty mogą wymagać 
stosowania różnych metod w zależności od warunków wyjściowych i szczegółowych celów. W centrum naszego 
zainteresowania będą procesy ekosystemowe – ich rozpoznanie i zrozumienie jest podstawą dla prawidłowego wyboru i 
zaplanowania działań ochronnych. Zagadnienia komplementarne do czynnej i biernej ochrony różnych rodzajów 
ekosystemów to ekologiczne podstawy restytucji ekosystemów zdegradowanych - rozumianej jako działania 
wspomagające ich regenerację po zniszczeniu lub zaburzeniu przez ingerencję człowieka - oraz metody stosowane w 
restytucji ekosystemów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W05,K_W10,K_W12,K_U07,K_U08,K_U10,K_U15,K_U16 

Promieniowanie 
jonizujące a 
człowiek i 
środowisko  

X 
(30) 

       30 2 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego. 
2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej. 
3. Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego. 4. Skażenie środowiska substancjami 
promieniotwórczymi. 5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02,K_W03,K_W09,K_W10,K_W11,K_W14,K_U02,K_U04,K_U10,K_U17,K_K01,K_K02,K_K03,K_K06,K_K07,K_K09 

Sterowanie 
populacja i 
eksploatacja 
populacji  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 Inne 
(prezentacja 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Demografia: modele wzrostu populacji, analizy demograficzne - rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja 
wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności 
populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, eksploatacja populacji 
przez człowieka: koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, 
praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - łowiectwo, rybactwo, uprawy roślin (rolnictwo, leśnictwo). Sterowanie 
populacją: introdukcje, zawleczenia, walka biologiczna ze szkodnikami, restytucje ekologiczne. Sterowanie populacjami 
małymi i zagrożonymi.  
Treść ćwiczeń: Modelowanie populacji, symulacje komputerowe dynamiki populacji o zadanych parametrach i typie 
wzrostu. Eksploatacja populacji wirtualnych i laboratoryjnych - optymalizacja wielkości plonu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W06,K_U01,K_U05,K_U10,K_U12,K_K10 

Szacowanie ryzyka 
środowiskowego  

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B nauki 
biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Globalne problemy środowiskowe. Co to jest ryzyko środowiskowe i jaka jest różnica między ryzykiem a wpływem 
środowiskowym? Ocena ryzyka środowiskowego: metody stosowane w ocenie krótkoterminowej i długoterminowej. 
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Wyznaczanie poziomu ryzyka akceptowanego. Ryzyko środowiskowe związanie z 
różnymi działami gospodarki obejmujące również sytuacje awaryjne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04,K_W07,K_U02,K_U08,K_U10,K_U12,K_U16,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K_K09,
K_K10 

Techniki izotopowe  X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, 
sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł 
promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w 
wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń 
aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. 
Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09,K_U05,K_U06 

Technologie 
stosowane w 
ochronie środowiska  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń 
z odpadów gazowych, płynnych i stałych przy udziale mieszanych populacji mikroorganizmów. Metody zapobiegania 
zanieczyszczaniu atmosfery. Uzdatnianie wody pitnej. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Samooczyszczanie wód. 
Zasady postępowania z odpadami. Biologiczne procesy na składowiskach odpadów. Kompostowanie odpadów. 
Bioremediacja gleb. Biotechnologia odsiarczania węgla i ropy naftowej. Wykorzystywanie mikroorganizmów w usuwaniu 
metali ze ścieków i odpadów oraz w przetwórstwie rud metali. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W04,K_W05,K_W10,K_U05,K_U10,K_U11,K_U16,K_K08,K_K10 

Zastosowanie 
systemów informacji 
przestrzennej  

X 
(30) 

   X 
(60) 

   90 6 EP B nauki 
biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw wykorzystania Systemów Informacji 
Przestrzennej (GIS) jako nowoczesnego narzędzia w dziedzinach biologii środowiskowej, ekologii, ochrony środowiska, 
ochrony przyrody. Ćwiczenia umożliwią praktyczną naukę zastosowania technik GIS do opracowywania danych. Studenci 
poznają różnorodne aspekty korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (głównie ArcGIS, QGIS), od zasad 
przygotowania i obróbki danych terenowych, poprzez ich przetwarzanie w oprogramowaniu i edycję, po metody analiz 
przestrzennych i kwestie prezentacji map. Część wykładowa pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnych 
podstaw teoretycznych oraz możliwości i zastosowań GIS na polu nauk przyrodniczych i związanych z nimi pokrewnych 
dziedzinach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02,K_W03,K_W05,K_U01,K_U03,K_U08,K_U10,K_U11,K_U12,K_U15,K_K02,K_K04,K_K05,K_K09,K_K10 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(niezwiązane z 
kierunkiem studiów) 
(DO WYBORU) 

        dowolna 4 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

zależnie od 
wybranego 
przedmiotu 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 + przedmioty ogólnouniwersyteckie (4 ECTS) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

4.Semestr dla kierunku Ochrona Środowiska 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie  

  X 
(30) 

     30 2 Inne 
(prezentacja) 

ustna) 

B nauki 
biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na podstawie uzyskanych wyników student przygotowuje angielskojęzyczną, elektroniczną, prezentacją, którą przedstawia 
ustnie, w języku angielskim (korzystając z terminologii specjalistycznej – poziom B2+), podczas seminarium magisterskiego. 
Student po angielski dyskutuje uzyskane wyniki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W02,K_W04,K_W05,K_W08,K_W09,K_W10,K_U03,K_U12,K_U15, K_U18, K_U19, 
K_K02,K_K03,K_K04,K_K05,K_K06,K_K09 

Pracownia 
magisterska  

    X    >330 22 Proj 
Pr 

B nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach wykonywanej pracy magisterskiej student przeprowadza doświadczenia, opracowuje wyniki oraz przygotowuje 
pracę dyplomową na koniec roku akademickiego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,K_W03,K_W04,K_W05,K_W06,K_W07,K_W08,K_W10,K_W11,K_W13,K_W14,K_U02,K_U05,K_U10,K_U11,K_U13
,K_U14,K_U16,K_K01,K_K09,K_K10 
 

Przedmioty 
dowolnego 
wyboru  
(przedmioty z 
całej puli 
przedmiotów 
Wydziału Biologii 
oraz przedmioty 
z bloku 
pedagogicznego) 
(DO WYBORU) 

        90 6 zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B nauki 
biologiczne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1710 + 
przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 ECTS) 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologiczne 95 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarna 
Kod ISCED 0521 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 70 ECTS (58.3 %) 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

88 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych NIE DOTYCZY 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych                                                        NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 94 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin [%] 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Nauki fizyczne 54% Nauki fizyczne 

Dziedzina nauk medycznych 
i o zdrowiu 

Nauki medyczne 33%  

Dziedzina nauk medycznych 
i o zdrowiu 

Nauki o zdrowiu 13%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: optometria 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: optometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wpływ fizycznych czynników środowiskowych na stan zdrowia narządu 
wzroku oraz regulacje prawne z zakresu optometrii pracy 

 
 
 
 
 
 
 

P7S_WG 

K_W02 wpływ wybranych środków farmaceutycznych na organizm, szczególnie 
na układ wzrokowy oraz leków i farmaceutycznych środków 
diagnostycznych stosowanych w okulistyce 

K_W03 w stopniu zaawansowanym proces widzenia, przetwarzania informacji 
wzrokowej, fizyczne i fizjologiczne aspekty widzenia wraz z zasadami 
pomiarów psychofizycznych 

K_W04 a także opisuje w stopniu pogłębionym właściwości optyczne układu 
wzrokowego zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych 

K_W05 metody optycznej korekcji wad wzroku i zaburzeń funkcjonalnych 
widzenia, z uwzględnieniem widzenia obuocznego, oraz ich 
komplementarność do metod chirurgicznych 

K_W06 prawidłowy oraz patologicznie zaburzony proces rozwoju i starzenia się  
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narządu wzroku oraz zna sposoby określania poziomu rozwoju 
percepcji wzrokowej 

 
 
 
 
 
 
 

P7S_WG 

K_W07 rodzaje, budowę i fizyczne podstawy działania aparatury i testów 
wykorzystywanych w pomiarach optometrycznych i w rehabilitacji 
narządu wzroku 

K_W08 procedury optometryczne i rehabilitacyjne wykorzystywane w badaniu 
układu wzrokowego oraz usprawnienia funkcjonowania procesu 
widzenia 

K_W09 zasady działania pomocy wzrokowych oraz techniki oceny i pomiarów 
oka umożliwiające podjęcie decyzji w zakresie zaopatrzenia pacjentów 
z ametropią, zaburzeniami widzenia obuocznego oraz pacjentów 
słabowidzących w pomoce wzrokowe optyczne i nieoptyczne 

K_W10 zasady doboru i użytkowania soczewek kontaktowych o różnym 
przeznaczeniu i budowie, zasady postępowania z pacjentami w 
zakresie kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych i opieki nad 
użytkownikiem soczewek kontaktowych 

K_W11 zagadnienia ekonomiczne, prawne i etyczne dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie gabinetu optometrycznego 

 
P7S_WK 

K_W12 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
K_W13 w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty właściwości i oddziaływań 

promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem fizyki laserów FIZ 

P7S_WG 

K_W14 wybrane aspekty współczesnych badań z nauk fizycznych, które mogą 
mieć zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 przeprowadzić pełne badanie optometryczne pacjenta, w tym badania 
specjalistyczne, w celu zmierzenia parametrów układu wzrokowego i 
jakości widzenia metodami przedmiotowymi i podmiotowymi i na tej 

P7S_UW, 
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podstawie zalecić adekwatną korekcję soczewkami okularowymi, 
kontaktowymi oraz innymi pomocami wzrokowymi i przeprowadzić 
aplikację tych pomocy, a także  zaplanować dalsze postępowanie z 
pacjentem, w tym skierowanie do właściwego lekarza specjalisty gdyby 
stan pacjenta tego wymagał 

K_U02 rozpoznać zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia 
obuocznego i wdrożyć odpowiednie postępowanie w zakresie korekcji 
optycznej, dodatkowych pomocy wzrokowych oraz technik rehabilitacji i 
usprawnienia procesu widzenia, a także przeszkolić pacjenta do 
samodzielnego wykonywania ćwiczeń wzrokowych i korzystania z 
dobranych dla niego pomocy wzrokowych 

 
 

P7S_UW 

K_U03 posługiwać się aparaturą i sprzętem diagnostycznym stosowanymi w 
praktyce optometrycznej oraz zinterpretować uzyskane wyniki, w 
szczególności przy użyciu wiedzy z zakresu nauk fizycznych, a także 
obsługiwać wybraną specjalistyczną aparaturę pomiarową stosowaną w 
badaniach narządu wzroku i przygotowywać wyniki pomiarów do 
interpretacji przez lekarza specjalistę 

 
 

P7S_UW, 

K_U04 Prowadzić dokumentację optometryczną i medyczną pacjentów 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa 

P7S_UW 

K_U05 Planować własną pracę oraz organizować pracę w zespole 
interdyscyplinarnym, komunikując się skutecznie ze specjalistami 
działającymi w ochronie zdrowia i z podmiotami ze swojego otoczenia 
społeczno-gospodarczego oraz przyjmując w takiej współpracy rolę 
lidera 

P7S_UO 

K_U06 posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze 
specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U07 zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności 
do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 
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K_U08 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w 
tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 pełnienia roli społecznej jako propagatora wiedzy o ochronie wzroku i 
zasadach higieny, profilaktyki i korekcji wad wzroku 

 
 

P7S_KO K_K02 aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
działających w obszarze optyki okularowej, optometrii oraz 
pozazawodowych inicjatywach na rzecz dobrego widzenia.  

K_K03 podporządkowywania się ograniczeniom i zaleceniom prawnym oraz 
etycznym dotyczącym pracy optometrysty 

PS7_KR 

K_K04 krytycznej oceny swojej wiedzy i swoich umiejętności i do ustawicznego 
dokształcania się 

PS7_KK 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów:  nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Ćwicze
nia 
klinicz
ne 

Terapia widzenia 30       45 75 9 EP i egzamin 
praktyczny P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Diagnozowanie zaburzeń widzenia obuocznego i ich nieinwazyjna leczenie za pomocą specjalistycznych ćwiczeń narządu wzroku i 
ćwiczeń behawioralnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U04 
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Zaawansowane 
metody badawcze 
w optometrii i 
psychofizyce 
widzenia 

15        15 4 EP oraz praca 
semestralna P Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedstawienie metod badawczych i aparatury wykorzystywanych we współczesnych badaniach naukowych z zakresu optometrii i 
psychofizyki widzenia. Lektura prac przeglądowych i naukowych poświęconych metodom badawczym optometrii i psychofizyki widzenia, 
również w języku angielskim. Przygotowanie – na podstawie tych lektur – pracy semestralnej poświęconej wybranemu aspektowi 
rozwoju optometrii i psychofizyki widzenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U06 
  

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne  

30   30     60 4 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Nauka programowania w języku 
Python, jako przygotowanie do posługiwania się pakietem PsychoPy wykorzystywanym w eksperymentach psychofizycznych, głównie do 
generowania bodźców wzrokowych w psychofizyce widzenia. Elementy wykorzystania narzędzi sieciowych i baz danych przydatnych w 
praktyce optometrycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_U03, K_U07 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

30        30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej 
innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie 
wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia 
prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności 



8 

innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W11 

Podstawy fizyki 
laserów i 
zastosowania w 
okulistyce 

30        30 3 EU B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Spektroskopia atomowa/molekularna ośrodków laserujących. Warunki wzbudzenia akcji laserowej, superluminescencja. Klasyfikacja 
laserów ze względu na rodzaj ośrodka aktywnego i rodzaj wzbudzenia. Parametry fizyczne i geometryczne wiązki laserowej. Generacja 
drugiej harmonicznej, mode locking, przestrajanie, mode locking w dziedzinie Fouriera, oddziaływanie wiązki laserowej z tkankami oka, 
rodzaje laserów stosowane w chirurgii i diagnostyce okulistycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W13 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 

Nauki medyczne 

Treści 
programowe 

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem najnowszych 
technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych instytucji, zapraszani 
przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U08 
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Przedmiot do 
wyboru z fizyki lub 
biofizyki 

        
60 6 EP lub  zaliczenie 

na ocenę B Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Uzupełnienie i rozwój wiedzy ze współczesnych metod fizyki i biofizyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematów mających 
zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia. Wybór przedmiotów odbywa się indywidualnie, po konsultacjach z opiekunem 
kierunku, który, biorąc pod uwagę efekty uczenia się uzyskane dotąd przez studenta, sugeruje i doradza optymalny zestaw przedmiotów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W14, K_U03, K_U08 
 

Interna dla 
optometrystów 45        45 5 EU P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Choroby narządów i ogólnoukładowe mające wpływ na stan zdrowia narządu wzroku. Choroby układów krążenia, krwi, 
endokrynologiczne, neurologiczne, reumatyczne, zakaźne, onkologiczne, deficyty żywieniowe, dziedziczenie chorób, odporność 
wrodzona i nabyta (szczepienia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05 
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Zaćma i protezo-
wanie oka soczew-
kami wewnątrz-
gałkowymi 

     15   15 2,5 EU P Nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Etiologia i rodzaje zaćmy. Metody usuwania zmętniałej soczewki oka. Kwalifikacja pacjenta do operacji zaćmy. Rodzaje wszczepialnych 
soczewek wewnątrzgałkowych. Rozpoznawanie rodzajów soczewek i pomiar parametrów optycznych. Monitorowanie błędu refrakcji w 
okresie pooperacyjnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 

Postępy 
kontaktologii      15   15 2,5 EU P Nauki fizyczne 

Nauki o zdrowiu 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedstawienie najnowszych konstrukcji soczewek kontaktowych miękkich, sztywnych tlenoprzepuszczalnych, hybrydowych 
w tym soczewek wieloogniskowych, torycznych, skleralnych, miniskleralnych, leczniczych i diagnostycznych. Rozpoznawanie 
rodzajów soczewek i pomiar ich parametrów optycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 

Eksperymenty z 
psychofizyki 
widzenia 

15   15     30 4 zaliczenie na 
ocenę P 

Nauki fizyczne 
Nauki o zdrowiu 

Psychologia 

Treści 
programowe 

Generowanie bodźców wzrokowych stacjonarnych i dynamicznych aktywujących wybrane obszary kory wzrokowej, bodźców 
stosowanych w ustalaniu parametrów progowych widzenia i bodźców stosowanych w celach diagnostycznych z użyciem odpowiedniego 
pakietu numerycznego, np. PsychoPy. Planowanie i przygotowanie eksperymentu oraz opracowanie wyników eksperymentu w postaci 
raportu z badań w języku angielskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_U03 
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studiów 

Wariant A: 
 
Pracownia 
sygnałów 
bioelektrycznych 
 
Wariant B: 
 
Pracownia 
fizyczna dla 
zaawansowanych 
B  

     
 
 

60 
 
 
 
 
 

50 

    
 
 

60 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 

zaliczenie na 
ocenę P Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem przeprowadzaniem eksperymentów fizycznych dotyczących zjawisk 
użytecznych w pracy optometrysty. A. Badanie parametrów spójnościowych i geometrycznych wiązek laserowych. B. Metody rejestracji 
sygnałów bioelektrycznych, które powstają w ciele człowieka; budowa i parametry aparatury pomiarowej; zakłócenia towarzyszące 
rejestracji sygnałów bioelektrycznych oraz metod ich eliminacji. Rejestracja i analiza elektrookulogramu. Rejestracja i analiza reakcji 
skórno-galwanicznej. Pomiar czynności elektrycznej mózgu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 zaliczenie na 
ocenę B Nauki fizyczne 

Nauki medyczne 

Treści 
programowe 

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań naukowych w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem 
najnowszych technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych instytucji, 
zapraszani przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_U08 

Neurobiologia 
lub 
Inny przedmiot z 
zakresu 
neuropsychologii, 
neurobiologii lub 
neuronauk 

30        30 3 EP B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie somatyczne i 
głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się.i pamięci. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W06 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki z dziedziny nauk 
humanistycznych 
lub społecznych* 

        60 6 EU   

Treści 
programowe 

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i nauk medycznych, w szczególności znajomość wybranych 
fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12 

* co najmniej 5 ECTS z dziedzin nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 585 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Ćwicze
nia 
klinicz
ne 

Praktyka 
zawodowa        420 420 18 Karty badań, opisy 

przypadków P 
Nauki medyczne 
Nauki o zdrowiu 
Nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przyjmowanie pacjentów w gabinecie optometrycznym lub w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów.  
W trakcie praktyki student powinien zgromadzić doświadczalne dane kliniczne, które wykorzysta w pracy dyplomowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

Seminarium 
dyplomowe i 
przygotowanie 
pracy dyplomowej 

  

      80 12 zaliczenie B Nauki fizyczne 
Nauki o zdrowiu 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Opracowanie, prezentacja i analiza wybranych wyników pomiarów  przeprowadzonych w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W08, K_W10, K_U08 

Łączna liczba punktów ECTS 30:  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 500 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1085 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki ścisłe i przyrodnicze Nauki fizyczne 41% 

Nauki Medyczne i o zdrowiu Nauki medyczne  27% 

Nauki Medyczne i o zdrowiu Nauki o zdrowiu 17% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 90 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 32 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

78 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

45 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) nie dotyczy 
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Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Minimum 420 godzin, 18 
ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych. 
Praktyka zawodowa trwa trzy miesiące (420 godzin)i obejmuje przyjmowanie pacjentów w gabinecie optometrycznym lub w Akademickim  
Centrum Kształcenia Optometrystów.  
W trakcie praktyki student powinien zgromadzić doświadczalne dane kliniczne, które wykorzysta w pracy dyplomowej. 
Praktyka zawodowa w zewnętrznej instytucji odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki 
zawodowej, zawieranego pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
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Załącznik nr 95 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o religii i kulturze 83 % nauki o religii i kulturze 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 13%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – Azja Środkowa: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, 
religioznawstwa i historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury, literatury, języka, filozofii i religii oraz historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Środkowej, 
Mongolii i Tybetu (z zakresu kultury, literatury, języka, filozofii i religii oraz 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu 

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Azji Środkowej, Mongolii i 
Tybetu P7S_WG 

K_W05 
Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu i ośrodkach badawczych w Polsce i na 
świecie 

P7S_WK 
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K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i studiów nad kulturą, filozofii i religioznawstwa oraz 
historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu P7S_WG 

K_W09 
Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we 
współczesnym i klasycznym języku mongolskim, współczesnym i klasycznym 
języku tybetańskim 

P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w zakresie 
warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i 
interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych P7S_UW 

K_U05 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 
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K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Mongolii i Tybetu 
w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych 
i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych Mongolii i Tybetu a procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi 

P7S_UW 

K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) Mongolii i Tybetu prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu 
(film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami 
tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury Mongolii i Tybetu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i studiów 
nad kulturą, filozofii i religioznawstwa oraz historii, stosując oryginalne 
podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Mongolii i Tybetu P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem mongolskim lub tybetańskim na poziomie B2 P6S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 
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K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła we współczesnym i klasycznym języku mongolskim i/lub tybetańskim, 
odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 

Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Mongolii i Tybetu w języku polskim oraz w 
we współczesnym języku mongolskim i/lub tybetańskim z uwzględnieniem 
tradycji intelektualnej Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 

K_U19 
Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 
Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne P67S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 
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K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Mongolii i Tybecie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz 
Mongolii i Tybetu P7S_KK 

K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Mongolii i Tybetu, traktuje kulturową 
synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Mongolii i Tybecie 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury 
Mongolii i Tybetu 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 
 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Textology, Orality 
and Perforamtive 
Arts in Asia and 

Africa 
15 30       45 4 ZU / ZP B 

Studies on 
culture and 

religion  

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LECTURES AND SEMINARS DEVOTED TO TEACHING ON THEORY AND PRACTICE OF STUDIES ON TEXTOLOGY, ORALITY 

AND PERFORMATIVE ARTS ON SELECTED EXAMPLES OF ASIAN AND AFRICAN CULTURE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 
AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYZE OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Special Topic 
Lectures 30        30 3 EU / EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THIS LECTURE IS DEVOTED TO PRESENTING SELECTED TOPIC BASED ON THE METHODOLOGY OF LITERARY STUDIES OR 

LINGUISTIC STUDIES OR CULTURE AND RELIGION STUDIES. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 

K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Specialization 
seminar – 
Mongolian 

Culture, Literature 
and Language 

 30       30 3 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY OF STUDIES ON MONGOLIAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE 

AND  RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminar on 
Mongolian and 
Tibetan culture 

and religion 
 30       30 2 ZU / ZP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
SEMINAR ON SELECTED ISSUES OF MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES FOCUSING ON CULTURE AND RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES . 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Textology, Orality 
and Performative 
Arts in Asia and 

Africa 
15 30       45 6 ZU / ZP EU / EP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LECTURES AND SEMINARS DEVOTED TO TEACHING ON THEORY AND PRACTICE OF STUDIES ON TEXTOLOGY, ORALITY 

AND PERFORMATIVE ARTS ON SELECTED EXAMPLES OF ASIAN AND AFRICAN CULTURE  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 
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Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 

AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYSIS OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Special Topic 
Lectures 30        30 3 EU / EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THIS LECTURE IS DEVOTED TO PRESENTING SELECTED TOPIC BASED ON THE METHODOLOGY OF LITERARY STUDIES OR 

LINGUISTIC STUDIES OR CULTURE AND RELIGION STUDIES. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Specialization 
seminar – 

Tibetan Culture, 
Literature and 

Language 

 30       30 3 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY OF STUDIES ON TIBETAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE 

AND  RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

 
4.3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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General University 
Course (W)*         30 5    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

CLASSES OFFERED IN GENERAL REGISTRATION AT THE UNIVERSITY OF WARSAW HELPING STUDENTS TO DEVELOP 
THEIR GENERAL AND ACADEMIC KNOWLEDGE ON THEIR INDIVIDUAL INTERESTS.  

CONTENT OF THE CLASS SELECTED BY A STUDENT AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Mongolian 
language and 

culture 
   30     30 4 EU I EP  

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

MODERN MONGOLIAN LANGUAGE IN PRACTICE: THE AIM OF THE COURSE IS TO IMPROVE AND BROADEN KNOWLEDGE 
OF MODERN MONGOLIAN GAINED DURING PREVIOUIS YEARS OF STUDIES. LESSONS FOCUS ON READING AND 

TRANSLATING SPECIALIZED TEXTS AND ON CONVERSATIONS IN MODERN MONGOLIAN. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Tibetan language 

and culture 
 

   30     30 4 EU I EP  
Studies on 
culture and 

religion 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
LEARNING OF MODERN TIBETAN LANGUAGE CONTINUED. LESSONS FOCUS ON LEARNING SPECIALIZED VOCABULARY 

AND COMPLICATED GRAMMATICAL PHRASES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Mongolian and 
Tibetan Texts    30     30 4 ZU / ZP B Studies on 

literature 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
PRACTICING TRANSLATION AND ANALYZE OF ORIENTAL TEXTS BASED ON WORKS WRITTEN IN MODERN/CLASSICAL 

MONGOLAN OR TIBETAN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Specialization 
seminar - Modern 

issues of 
Mongolian/Tibetan 

culture 

 30       30 5 EU / EP B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
CLASSES DEVOTED TO INTRODUCING METHODOLOGY AND RESEARCH ON SELECTED MODERN ISSUES OF 

MONGOLIAN/TIBETAN LITERETURE / LANGUAGE / CULTURE AND  RELIGION 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminar on 
Mongolian and 
Tibetan culture 

and religion 
 30       30 2 ZU / ZP B 

Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
SEMINAR ON SELECTED ISSUES OF MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES FOCUSING ON CULTURE AND RELIGION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

M.A. Seminar (W)   30      30 6 ZAL B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* incl. at least 5 ECTS points for course of social sciences /* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w 
ciągu całych studiów) 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

General 
University 

Course (W)* 
        30 4    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

CLASSES OFFERED IN GENERAL REGISTRATION AT THE UNIVERSITY OF WARSAW HELPING STUDENTS TO DEVELOP 
THEIR GENERAL AND ACADEMIC KNOWLEDGE ON THEIR INDIVIDUAL INTERESTS.  

CONTENT OF THE CLASS SELECTED BY A STUDENT AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

AS DESCRIBED IN COURSE DESCRIPTION 

M.A. Seminar (W)   30      30 26 Proj B 
Studies on 
culture and 

religion 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
THE MA SEMINAR ASSITING STUDENTS IN THEIR RESEARCH AND WRITING MA THESES IN THE FIELD OF MONGOLIAN 

AND/OR TIBETAN STUDIES 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych / * w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w 
ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 690 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności – nie dotyczy 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 61% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 17% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 14% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0232 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 53 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 111 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

min. 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

81 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 96 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 71% Nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo  15%  

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 9%  

Nauki humanistyczne Historia 3%  

Nauki humanistyczne Filozofia 2%  

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: orientalistyka - afrykanistyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka - afrykanistyka 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 

metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i 

religioznawstwa lub historii 

 P7S_WG  

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 

zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i 

zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

 P7S_WG  

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu 

Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 

historii i zagadnień społeczno-politycznych) 

P7S_WG  

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku/językach wybranych regionów P7S_WG  
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Orientu/Afryki 

K_W05 ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 

krajów Orientu/Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie 

P7S_WK  

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 

różnych wytworów kultury krajów Orientu/Afryki właściwe dla wybranych 

tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub 

literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub 

historii 

P7S_WK  

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) wybranych krajów Orientu/Afryki 

P7S_WK  

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu 
Orientu/Afryki   

P7S_WG  

K_W09 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 
wybranym języku orientalnym/afrykańskim (współczesnym i/lub 
klasycznym/martwym)  

P7S_WG  

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Orientu/Afryki w 
zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i 
interkulturową  

P7S_WG  

K_W11 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej 

P7S_WK  
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych 

źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

 P7S_UW  

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 

podstawie materiałów źródłowych 

P7S_UW  

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz  
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU  

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych  

P7S_UW  

K_U05 potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW  

K_U06 potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego 

regionu Orientu/Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk 

religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między 

kulturami 

P7S_UK  

K_U07 potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 

religijnych wybranego regionu Orientu/Afryki a procesami społecznymi, 

kulturalnymi i gospodarczymi    

P7S_UW  

K_U08 potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki, prawidłowo umieszczając je 
w kontekście kulturowym 

P7S_UW  
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K_U09 umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki a 
zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW  

K_U10 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury wybranego regionu Orientu/Afryki w sposób właściwy dla wybranych 
tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub 
literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu 
orientalistyki 

P7S_UW  

K_U11 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/językowej/kulturowej wybranego regionu 
Orientu/Afryki 

P7S_UW  

K_U12 potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury krajów Orientu/Afryki 

P7S_UW  

K_U13 potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa wybranego regionu Orientu/Afryki 

P7S_UK  

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK  

K_U15 posługuje się językiem orientalnym/afrykańskim na poziomie ustalonym 
zależnie od specjalności (co najmniej B1) 

P6S_UK  

K_U16 potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście regionu Orientu/Afryki 

P7S_UK  

K_U17 potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 

źródła w języku wybranego regionu Orientu/Afryki, odnieść się do różnych 

ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO  
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K_U18 posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 

zakresu problematyki kulturowej wybranego regionu Orientu/Afryki w języku 

polskim oraz w wybranym języku orientalnym/afrykańskim z uwzględnieniem 

tradycji intelektualnej wybranych regionów Orientu/Afryki 

P7S_UK  

K_U19 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 

opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku 

orientalnym/afrykańskim 

P7S_UK  

K_U20 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów 

P7S_UK  

K_U21 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 

internetowych w języku polskim i w językach orientalnych/afrykańskich  

P7S_UO  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób  

 P7S_UU  

K_K02 aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i 
budowania relacji społecznych  

 P67S_UG  

K_K03 aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami 
odmiennych kultur  

P7S_KO  

K_K04 odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO  

K_K05 otwarcia się na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                             P7S_KK  
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K_K06 posiadania świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i 
politycznych oraz procesów gospodarczych        

 P7S_KK  

K_K07 rozumienia problematyki etycznej i odpowiedzialności związanej z 
przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie  

P7S_KR  
 

K_K08 rozumienia i doceniania wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z 
wybranego regionu Orientu/Afryki 

 P7S_KK  

K_K09 dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe wybranego regionu Orientu/Afryki, 
traktowania kulturowej synergii jako wartość dodaną 

 P7S_KK  

K_K10 aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w wybranym regionie Orientu/Afryki 

P7S_KO  

K_K11 aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury wybranego 
regionu Orientu/Afryki 

P7S_KO  
 
 

K_K12 wykorzystania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK  

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  
P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: (nie dotyczy) 

4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatoriu
m 
orientalistyczne
* (W) 

 10       10   B J/L/H/NKR 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny
** (W) 

30        30 3 ZU / ZP 
EP / EU 

 J/L/H/F 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad 
kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20 
K_K04 
 

English texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 

EP/ EU/ 
ZU / ZP/ 
PROJ/P
REZ 

 NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów 
związanych z kierunkiem studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
afrykańska 

   30     30 2 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 
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Gramatyka 
języka 
afrykańskiego 

   30     30 2 ZU / ZP B J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (suahili, hausa lub amharski) pod kątem rozumienia ich cech 
strukturalnych i gramatycznych. Studenci nabywają umiejętność rozumienia i tworzenia poprawnych struktur językowych na 
poziomie fonologicznym, morfologicznym i składniowym w celu efektywnego posługiwania się językiem w piśmie i mowie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17 
K_K04, K_K08 

Drugi język i 
kultura 
afrykański 

   30     30 2 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski lub inny zależnie od możliwości 
Katedry Języków i Kultur Afryki). Mają na celu nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i 
pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o 
kulturze wybranego obszaru Afryki związanego z nauczanym językiem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10.  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 
 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

        90 12 EU/EP/
ZU /ZP 

B J/L/H/N
KR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 
(W) 

   30     30 6 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania  pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
*zaliczenie po II semestrze 
**np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy

tecki* (W) 
         2    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu 
studenta. Treści programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał 
student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatoriu
m 

orientalistyczne
** (W) 

 10       10 4 

ZU / ZP B 
J/L/H/NKR 

 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu A 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny
*** (W) 

30        30 3 EU/EP  J/L/H/F 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad 
kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20 
K_K04 
 

Język i kultura 
afrykańska 

   30     30 2 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 
 

Gramatyka 
języka 
afrykańskiego 

   30     30 2 ZU / ZP B J 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (suahili, hausa lub amharski) pod kątem rozumienia ich cech 
strukturalnych i gramatycznych. Studenci nabywają umiejętność rozumienia i tworzenia poprawnych struktur językowych na 
poziomie fonologicznym, morfologicznym i składniowym w celu efektywnego posługiwania się językiem w piśmie i mowie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17 
K_K04, K_K08 

Drugi język i 
kultura 
afrykańska 

   30     30 3 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski lub inny zależnie od możliwości 
Katedry Języków i Kultur Afryki). Mają na celu nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i 
pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o 
kulturze wybranego obszaru Afryki związanego z nauczanym językiem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10.  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 
 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

        60 8 ZU/ ZP/ 
/EU/EP 

B J/L/H/N
KR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 
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programu 
studiów 

Seminarium 
magisterskie 

   30     30 6 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania  pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersy

tecki* (W) 
         6    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu 
studenta. Treści programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał 
student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język i kultura 
afrykańska 

   30     30 2 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty 
źródłowe 

   30     30 2 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu praktyczne stosowanie nabytej wiedzy o języku i literaturze wybranego obszaru Afryki (rotacyjnie suahili, 
hausa, amharski) do wyszukiwania, analizy oraz tłumaczenia tekstów źródłowych, które będą wykorzystane przez studentów 
w procesie pisania pracy magisterskiej. Studenci aktywnie uczestniczą w przygotowaniu materiału omawianego na zajęciach. 
Teksty mają również stanowić materiał poglądowy dla zrozumienia różnych przejawów kultury i cywilizacji wybranego 
obszaru Afryki (odpowiednio Afryka Wschodnia, północna Nigeria, Etiopia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09,  

K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

        90 14 ZU  / ZP 
/ EU / 
EP 

B J/L/H/N
KR 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20 

K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09 
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Seminarium 
magisterskie 
(W) 

   30     30 6 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Język i kultura 
afrykańska 

   30     30 2 EP B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty 
źródłowe 

   30     30 2 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu praktyczne stosowanie nabytej wiedzy o języku i literaturze wybranego obszaru Afryki (rotacyjnie suahili, 
hausa, amharski) do wyszukiwania, analizy oraz tłumaczenia tekstów źródłowych, które będą wykorzystane przez studentów 
w procesie pisania pracy magisterskiej. Studenci aktywnie uczestniczą w przygotowaniu materiału omawianego na zajęciach. 
Teksty mają również stanowić materiał poglądowy dla zrozumienia różnych przejawów kultury i cywilizacji wybranego 
obszaru Afryki (odpowiednio Afryka Wschodnia, północna Nigeria, Etiopia). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09,  

K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie 
(W) 

   30     30 26 ZALICZ
ENIE 

B J/L/F/H/
NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU –zaliczenie ustne  
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: (nie dotyczy) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 30% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo  22% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 22% 

Nauki humanistyczne Historia 18% 

Nauki humanistyczne Filozofia  1% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister  

Forma studiów stacjonarne  

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Minimum 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

86 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 97 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka - arabistyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka - arabistyka  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury 
i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w 
perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur państw arabskich (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych)  

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku arabskim P7S_WG 

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki państw 
arabskich i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 
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K_W06 
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury arabskiej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) 
państw arabskich P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym państw arabskich P7S_WG 
K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku arabskim P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie warunkującym 
profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 
oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać 
zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych P7S_UW 

K_U05 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii państw arabskich w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań 
ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 
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K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych państw 
arabskich a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi P7S_UW 

K_U08 
Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) państw 
arabskich prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 
Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej państw arabskich (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury 
arabskiej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, 
stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej państw arabskich P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury 
państw arabskich P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa państw arabskich P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem arabskim na poziomie zaawansowanym P6S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście państw 
arabskich 

P7S_UK 

K_U17 Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła języku 
arabskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł P6S_UO 

K_U18 
Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej państw arabskich w języku polskim oraz w języku arabskim z 
uwzględnieniem tradycji intelektualnej państw arabskich 

P7S_UK 
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K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w języku arabskim P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w 
języku polskim i w języku arabskim P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i 
budować relacje społeczne P67S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami 
odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych 
oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem 
wiedzy o państwach arabskich 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz państw 
arabskich P7S_KK 

K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe państw arabskich, traktuje kulturową synergię 
jako wartość dodaną 

P7S_KK 
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K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie 
własnym i w państwach arabskich 

P7S_KO 
 
 

K_K11 Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury państw arabskich 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, 
działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia 
i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki* (W) 

         2    

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 
(W) 

 10       10   B J/H/L/NKR 
 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

30        30 3 ZU / ZP B J/L/H/F 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ ZU 
/ ZP/ 

PROJ/PRE
Z 

 NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
arabska 

   90     90 6 ZU / ZP  NKR 
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Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Nauka języka arabskiego na poziomie zaawansowanym. Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej. 
Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych, służących poznaniu wszystkich przejawów kultury świata arabskiego, począwszy 
od literatury, a skończywszy na sztukach pięknych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Język arabski w 
kulturze medialnej 

 30       30 3 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są nauce języka arabskiego w kontekście zagadnień mediów i społeczeństwa oraz współczesnej kultury arabskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Drugi język 
orientalny 

   60     60 2 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są nauce drugiego języka orientalnego (nie języka arabskiego) oferowanego w danym roku przez Katedrę Arabistyki 
i Islamistyki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W10, K_U02, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Teksty źródłowe    30     30 3 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są lekturze tekstów źródłowych - komentarzy, opinii i innych arabskich tekstów o zróżnicowanym stopniu trudności, 
dotyczących historii, polityki, gospodarki, kwestii społecznych, religijnych itp., ze szczególnym odniesieniem do aktualnych wydarzeń w 
świecie arabsko-muzułmańskim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Dialekty języka 
arabskiego 

 30       30 2 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom dialektologii świata arabskiego oraz specyfice danych dialektów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZALICZENI
E 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka i kultury arabsko-muzułmańskiej. 
Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne* 
(W) 

 10       10 4 ZU / ZP B J/H/L/NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny** 
(W) 

30        30 3 EU/EP B J/L/H/F 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

Język i kultura 
arabska 

   90     90 6 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Nauka języka arabskiego na poziomie zaawansowanym. Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej. 
Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych, służących poznaniu wszystkich przejawów kultury świata arabskiego, począwszy 
od literatury, a skończywszy na sztukach pięknych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Język arabski w 
kulturze 

 30       30 3 ZU / ZP B NKR 
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polityczno-
dyplomatycznej 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są nauce języka arabskiego w kontekście zagadnień polityki i dyplomacji oraz współczesnej kultury arabskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Drugi język 
orientalny 

   60     60 2 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są nauce drugiego języka orientalnego (nie języka arabskiego) oferowanego w danym roku przez Katedrę Arabistyki 
i Islamistyki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W10, K_U02, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Teksty źródłowe    30     30 3 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są lekturze tekstów źródłowych - komentarzy, opinii i innych arabskich tekstów o zróżnicowanym stopniu trudności, 
dotyczących historii, polityki, gospodarki, kwestii społecznych, religijnych itp., ze szczególnym odniesieniem do aktualnych wydarzeń w 
świecie arabsko-muzułmańskim 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 
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programu 
studiów 

Dialekty języka 
arabskiego 

 30       30 3 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom dialektologii świata arabskiego oraz specyfice danych dialektów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZALICZENIE B J/L/H/F/ 
NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka i kultury arabsko-muzułmańskiej. 
Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

* zaliczenie po II semestrze 
**np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki* (W) 

         6    

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Język i kultura 
arabska 

   60     60 5 EU/EP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Nauka języka arabskiego na poziomie zaawansowanym Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej. 
Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych, służących poznaniu wszystkich przejawów kultury świata arabskiego, począwszy 
od literatury, a skończywszy na sztukach pięknych. 



16 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Język arabski w 
kulturze prawno-
gospodarczej 

 30       30 3 ZU /ZP B NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są nauce języka arabskiego w kontekście zagadnień prawa i gospodarki oraz współczesnej kultury arabskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 4 EU/EP B NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są wybranym kontekstom badań arabistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, 
K_K06, K_K08, K_K09 

Ćwiczenia 
tłumaczeniowe 

   60     60 6 ZU /ZP  NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Ćwiczenia poświęcone są technikom tłumaczenia współczesnych pism i dokumentów urzędowych, administracyjnych, organów wymiaru 
sprawiedliwości, dyplomatycznych, a także wybranych aktów prawnych z i na j. arabski, w kontekście współczesnej kultury arabskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W09, K_W10, K_W11, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U16, K_K02, K_K03, K_K04, K_K12 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 PROJ B J/L//H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka i kultury arabsko-muzułmańskiej. 
Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów)  
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
arabska 

   60     60 4 ZU /ZP  NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Nauka języka arabskiego na poziomie zaawansowanym. Nauka prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej. 
Zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych, służących poznaniu wszystkich przejawów kultury świata arabskiego, począwszy 
od literatury, a skończywszy na sztukach pięknych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 ,K_W08 ,K_W09 ,K_W10 ,K_U01 ,K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U05 ,K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17 , K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 26 ZALICZENI
E 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla  
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka i kultury arabsko-muzułmańskiej. 
Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
DYSCYPLINY: 
NKR – nauki o kulturze i religii 
F – filozofia 
H – historia 
J – językoznawstwo 
L – literaturoznawstwo 

 

3. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 76% 
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Nauki humanistyczne językoznawstwo 12% 

Nauki humanistyczne filozofia 1% 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne historia  2% 

4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

73 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 98 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauka o kulturze i religii 76% nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 5%  

Nauki humanistyczne Literatura 15%  

Nauki humanistyczne Historia 2%  

Nauki humanistyczne Filozofia 2%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka = egiptologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka - egiptologia  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii 

 P7S_WG  

K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych) w perspektywie porównawczej 

 P7S_WG  

K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach starożytnego Egiptu (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych)  

P7S_WG  

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach klasycznym 
egipskim/nowoegipskim/koptyjskim oraz wiedzę podstawową w zakresie starożytnej 
greki i języka demotycznego 

P7S_WG  

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
starożytnego Egiptu i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie 

P7S_WK  
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K_W06 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury starożytnego Egiptu właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą 
lub filozofii i religioznawstwa lub historii 

P7S_WK  

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) 
starożytnego Egiptu 

P7S_WK  

K_W08 Ma orientację w życiu kulturalnym starożytnego Egiptu  P7S_WG  

K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach pisania i czytania w języku klasycznym egipskim, 
nowoegipskim, demotycznym, koptyjskim i starożytnej grece 

P7S_WG  

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych starożytnego Egiptu  

P7S_WG  

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej 

P7S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 
oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

 P7S_UW  

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych 

P7S_UW  

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU  

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych  

P7S_UW  

K_U05 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW  

K_U06 Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii starożytnego Egiptu w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań 
ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK  

K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei religijnych starożytnego Egiptu 
a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi    

P7S_UW  



4 

 

K_U08 Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej starożytnego Egiptu, prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW  

K_U09 Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej starożytnego Egiptu a 
zagadnieniami tradycji 

P7S_UW  

K_U10 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury 
starożytnego Egiptu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą 
lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające 
wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW  

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej starożytnego Egiptu 

P7S_UW  

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory kultury 
starożytnego Egiptu 

P7S_UW  

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa starożytnego Egiptu 

P7S_UK  

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK  

K_U15 wykazuje się zaawansowaną znajomością języków klasycznego egipskiego, 
nowoegipskiego, koptyjskiego, demotycznego oraz starożytnej greki na poziomie 
podstawowym 

P6S_UK  

K_U16 Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Egiptu 

P7S_UK  

K_U17 Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła, 
odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO  

K_U18 Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej starożytnego Egiptu w języku polskim oraz w wybranym 
języku obcym (kongresowym) 

P7S_UK  

K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (kongresowym) 

P7S_UK  

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów 

P7S_UK  
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K_U21 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych 
w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (kongresowym) 

P7S_UO  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób  

 P7S_UU  

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i 
budować relacje społeczne  

 P67S_UG  

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur  

P7S_KO  

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO  

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                              P7S_KK  

K_K06 Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych        

 P7S_KK  

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem 
wiedzy o starożytnym Egipcie 

P7S_KR  
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz starożytnego 
Egiptu 

 P7S_KK  

K_K09 Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe starożytnego Egiptu, traktuje kulturową synergię jako wartość 
dodaną 

 P7S_KK  

K_K10 Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej 

P7S_KO  
 

K_K11 Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej 
starożytnego Egiptu 

P7S_KO  

K_K12 Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych P7S_UK  

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  
P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: (nie dotyczy) 

4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki* (W) 

         1    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Konwersatorium 
orientalistyczne** 
(W) 

 10       10   B J/L/H/NKR 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny**
* (W) 

30        30 3 ZU / ZP B J/L/H/F 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20 

K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ 
ZU / ZP/ 
PROJ/P

REZ 

 NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
demotyczna 

   30     30 4 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia do wykładu „Wiedza o języku demotycznym“. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 

K_U03 

Wiedza o języku 
demotycznym 

30        30 3 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład obejmuje wprowadzenie do gramatyki języka egipskiego demotycznego oraz naukę pisma demotycznego, w szczególności wczesno- i 
średniodemotycznego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 

K_K01, K_K05, K_K08 
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Literatura i 
historia 
starożytnego 
Egiptu 

 30       30 4 ZU / ZP  L/H 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot specjalnościowy rozszerzający wiedzę o aspektach literatury i historii starożytnego Egiptu. Szczegółowe przedstawienie wybranych aspektów 
kultury starożytnego Egiptu z szerokim odniesieniem do materiału źródłowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K02, K_K08, K_K09 

 

Lektura tekstów 
egipskich lub 
koptyjskich 

   30     30 3 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura tekstów oryginalnych zredagowanych w językach starożytnego Egiptu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 
K_K01, K_K08 

Lektorat języka 
greckiego 

   30     30 3 ZU / ZP  J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone nauce podstaw starożytnej greki. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09 

K_U14 

K_K05, K_K06, K_K08 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie poświęcone kulturze starożytnego Egiptu. Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W trakcie 
seminarium referowane są tematy prowadzonych studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
**zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nazwa przedmiotu 
lub grupy zajęć 

             

Konwersatorium 
orientalistyczne* 
(W) 

 10       10 4 ZU / ZP B J/L/H/NKR 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny** 
(W) 

30        30 3 EU / EP   
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 

K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20 

K_K04 

 

Język i kultura 
demotyczna 

   30     30 4 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia do wykładu „Wiedza o języku demotycznym“. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 

K_U03 

Wiedza o języku 
demotycznym 

30        30 3 EU/EP  J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład obejmuje wprowadzenie do gramatyki języka egipskiego demotycznego oraz naukę pisma demotycznego, w szczególności wczesno- i 
średniodemotycznego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 
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K_K01, K_K05, K_K08 

Literatura i 
historia 
starożytnego 
Egiptu 

 30       30 4 ZU / ZP  L/H 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot specjalnościowy rozszerzający wiedzę o aspektach literatury i historii starożytnego Egiptu. Szczegółowe przedstawienie wybranych aspektów 
kultury starożytnego Egiptu z szerokim odniesieniem do materiału źródłowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K02, K_K08, K_K09 

 

Lektura tekstów 
egipskich lub 
koptyjskich 

   30     30 3 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura tekstów oryginalnych zredagowanych w językach starożytnego Egiptu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 
K_K01, K_K08 

Lektorat języka 
greckiego 

   30     30 3 EP  J 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone nauce podstaw starożytnej greki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09 

K_U14 

K_K05, K_K06, K_K08 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie poświęcone kulturze starożytnego Egiptu. Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W trakcie 
seminarium referowane są tematy prowadzonych studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nazwa przedmiotu 
lub grupy zajęć 

             

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki* (W) 

         6    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Język i kultura 
demotyczna 

   30     30 4 ZU / ZP  NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Ćwiczenia do wykładu „Wiedza o języku demotycznym“. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 

K_U03 

Literatura i 
historia 
starożytnego 
Egiptu 

 60       60 8 ZU / ZP  L/H 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot specjalnościowy rozszerzający wiedzę o aspektach literatury i historii starożytnego Egiptu. Szczegółowe przedstawienie wybranych aspektów 
kultury starożytnego Egiptu z szerokim odniesieniem do materiału źródłowego. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K02, K_K08, K_K09 

Lektura tekstów 
egipskich lub 
koptyjskich 

   60     60 6 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura tekstów oryginalnych zredagowanych w językach starożytnego Egiptu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 
K_K01, K_K08 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 PROJ B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie poświęcone kulturze starożytnego Egiptu. Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W trakcie 
seminarium referowane są tematy prowadzonych studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nazwa przedmiotu 
lub grupy zajęć 
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Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki* (W) 

         1    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Lektura tekstów 
egipskich lub 
koptyjskich 

   30     30 3 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura tekstów oryginalnych zredagowanych w językach starożytnego Egiptu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 
K_K01, K_K08 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 26 ZALICZ
ENIE 

B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium magisterskie poświęcone kulturze starożytnego Egiptu. Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W trakcie 
seminarium referowane są tematy prowadzonych studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: (nie dotyczy) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Nauka o kulturze i religii 50% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 21% 

Nauki humanistyczne Historia 9% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 7% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne  

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Minimum 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

63 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 99 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka - hebraistyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka – hebraistyka   
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu 
literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w 
perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury 
i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)  

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku hebrajskim P7S_WG 

K_W05 
Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela i 
ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 

K_W06 
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów 
kultury żydowskiej i izraelskiej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WK 
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K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Izraela P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Izraela P7S_WG 

K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku hebrajskim P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych Izraela w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację 
społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz 
formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 
Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów 
źródłowych 

P7S_UW 

K_U03 
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności 
pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU 

K_U04 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych 

P7S_UW 

K_U05 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z 
odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Izraela w celu analizowania i 
interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic 
między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Izraela a 
procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi 

P7S_UW 

K_U08 
Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości 
kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Izraela, prawidłowo 
umieszczając je w kontekście kulturowym 

P7S_UW 
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K_U09 
Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i 
innymi dziełami twórczości kulturalnej Izraela (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Izraela i 
judaizmu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując 
oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 
Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ 
językowej/ kulturowej Izraela 

P7S_UW 

K_U12 
Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury 
żydowskiej i izraelskiej 

P7S_UW 

K_U13 
Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa 
hebrajskojęzycznej 

P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem hebrajskim na poziomie co najmniej C2 P7S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji 
i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście społeczności żydowskiej 

P7S_UK 

K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła języku 
hebrajskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 
Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki 
kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji 
intelektualnej Izraela 

P7S_UK 

K_U19 
Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w 
języku polskim oraz w języku hebrajskim 

P7S_UK 

K_U20 
Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów 

P7S_UK 

K_U21 
Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku 
polskim i w języku hebrajskim 

P7S_UO 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

P7S_UU 

K_K02 
Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować 
relacje społeczne 

P67S_UG 

K_K03 
Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur 

P7S_KO 

K_K04 
Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej 

P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 
Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o 
Izraelu 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Izraela P7S_KK 

K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe judaizmu i Izraela, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 

Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i 
współczesnego Izraela 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej 

P7S_KO 
 
 

K_K12 

Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 
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K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki* (W) 

         2    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 
(W) 

 10       10   B J/H/L/NKR 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 

K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

30        30 3 ZU / ZP B J/L/H/F 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ ZU 
/ ZP/ 

PROJ/PRE
Z 

 NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
hebrajska 

   90     90 6 ZU / ZP/  NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C2.1. Kurs zakłada zgłębianie kultury izraelskiej i żydowskiej poprzez doskonalenie 
umiejętności językowych, a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie 
bardzo zaawansowanym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W10, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 3 ZU / ZP/ B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i interpretacji oryginalnych tekstów hebrajskich: klasycznych tekstów judaizmu z uwzględnieniem 
niektórych przekładów i komentarzy, tekstów prasowych bądź literackich.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U13, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 3 ZU / ZP/ B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład bądź ćwiczenia mające pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej 
praktyczne zastosowania. Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem 
hebrajskim (klasycznym i współczesnym); filozofią i religią żydowską oraz kulturą materialną Izraela odniesioną do historii 
(biblijnej i nowożytnej).  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K04, K_K08, K_K11 
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Lektura tekstów 
współczesnych 

   30     30 4 ZU / ZP/  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura współczesnych tekstów hebrajskich (od XIX w. do czasów obecnych) w dziedzinie judaizmu, myśli syjonistycznej, 
filozofii żydowskiej, współczesnej literatury hebrajskiej, kultury izraelskiej oraz aktualnych zagadnień Państwa Izrael i 
społeczeństwa izraelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U02, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U19, 

K_U21, K_K03, K_K05, K_K08, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 PROJ B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka hebrajskiego i kultury 
żydowskiej i izraelskiej. Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, 

K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
**zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki* (W) 

         2    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 
(W) 

 10       10 4 ZU / ZP B J/H/L/NKR 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 

K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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programu 
studiów 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

30        30 3 EU / EP/ B J/L/H/F 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

Język i kultura 
hebrajska 

   90     90 6 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C2.1. Kurs zakłada zgłębianie kultury izraelskiej i żydowskiej poprzez doskonalenie 
umiejętności językowych, a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie 
bardzo zaawansowanym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W10, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 3 ZU / ZP/ B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone lekturze i interpretacji oryginalnych tekstów hebrajskich: klasycznych tekstów judaizmu z uwzględnieniem 
niektórych przekładów i komentarzy, tekstów prasowych bądź literackich.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U13, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 3 ZU / ZP/ B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład bądź ćwiczenia mające pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej 
praktyczne zastosowania. Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem 
hebrajskim (klasycznym i współczesnym); filozofią i religią żydowską oraz kulturą materialną Izraela odniesioną do historii 
(biblijnej i nowożytnej).  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K04, K_K08, K_K11 

Lektura tekstów 
współczesnych 

   30     30 4 ZU / ZP/  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura współczesnych tekstów hebrajskich (od XIX w. do czasów obecnych) w dziedzinie judaizmu, myśli syjonistycznej, 
filozofii żydowskiej, współczesnej literatury hebrajskiej, kultury izraelskiej oraz aktualnych zagadnień Państwa Izrael i 
społeczeństwa izraelskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U02, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U19, 

K_U21, K_K03, K_K05, K_K08, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/
NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu zainteresowań studentów w wybranych tematach z zakresu języka hebrajskiego i kultury 
żydowskiej i izraelskiej. Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, 

K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytec
ki* (W) 

         5    
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język i kultura 
hebrajska 

   90     90 6 ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C2. Kurs zakłada zgłębianie kultury izraelskiej i żydowskiej poprzez doskonalenie 
umiejętności językowych, a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie 
bardzo zaawansowanym 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W10, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 3 ZU / ZP B L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i interpretacji oryginalnych tekstów hebrajskich: klasycznych tekstów judaizmu z uwzględnieniem 
niektórych przekładów i komentarzy, tekstów prasowych bądź literackich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U13, K_K06, K_K08, K_K09 
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Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 3 ZU / ZP/ B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykład bądź ćwiczenia mające pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej 
praktyczne zastosowania. Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem 
hebrajskim (klasycznym i współczesnym); filozofią i religią żydowską oraz kulturą materialną Izraela odniesioną do historii 
(biblijnej i nowożytnej).  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K04, K_K08, K_K11 

Lektura tekstów 
współczesnych 

   30     30 4 ZU / ZP/  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura współczesnych tekstów hebrajskich (od XIX w. do czasów obecnych) w dziedzinie judaizmu, myśli syjonistycznej, 
filozofii żydowskiej, współczesnej literatury hebrajskiej, kultury izraelskiej oraz aktualnych zagadnień Państwa Izrael i 
społeczeństwa izraelskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U02, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U19, 

K_U21, K_K03, K_K05, K_K08, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  45      45 9 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium służy pogłębieniu metodologii, uporządkowaniu wiedzy kandydata oraz jej poszerzeniu w zależności od wybranej 

specjalizacji. Kontynuacja pracy nad techniką przygotowania pracy magisterskiej. Przedmiot zakończony napisaniem pracy 

magisterskiej. 

 



17 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, 

K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty  

 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
hebrajska 

   30     30 3 ZU / ZP/  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C2. Kurs zakłada zgłębianie kultury izraelskiej i żydowskiej poprzez doskonalenie 
umiejętności językowych, a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie 
bardzo zaawansowanym 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W09, K_W10, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10, 

K_K12 

Lektura tekstów 
współczesnych 

   30     30 4 ZU / ZP/  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Lektura współczesnych tekstów hebrajskich (od XIX w. do czasów obecnych) w dziedzinie judaizmu, myśli syjonistycznej, 
filozofii żydowskiej, współczesnej literatury hebrajskiej, kultury izraelskiej oraz aktualnych zagadnień Państwa Izrael i 
społeczeństwa izraelskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U02, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U19, 

K_U21, K_K03, K_K05, K_K08, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  15      15 23 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Seminarium służy pogłębieniu metodologii, uporządkowaniu wiedzy kandydata oraz jej poszerzeniu w zależności od wybranej 

specjalizacji. Kontynuacja pracy nad techniką przygotowania pracy magisterskiej. Przedmiot zakończony napisaniem pracy 

magisterskiej. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, 

K_K10, K_K11, K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 75 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
DYSCYPLINY: 
NKR – nauki o kulturze i religii 
F – filozofia 
H – historia 
J – językoznawstwo 
L – literaturoznawstwo 

NS - nauki o sztuce 
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Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 78% 

 literaturoznawstwo 10% 

 językoznawstwo 2% 

 historia 2% 

 filozofia 1% 

4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

66 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 100 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne  100%  
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2. Kierunek studiów: orientalistyka - indologia 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – indologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauk o 
kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Azji Południowej (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wybranym języku indyjskim/obszaru 
Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) 

P7S_WG 

K_W05 
ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
Azji Południowej w ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie 

P7S_WK 
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K_W06 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury Azji Południowej właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i 
nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WK 

K_W07 
zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Azji Południowej 

P7S_WK 

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Azji Południowej P7S_WG 

K_W09 
ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 
wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej 
(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) 

P7S_WG 

K_W10 
ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Azji Południowej w zakresie 
warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 
zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych 
źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 
potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych 

P7S_UW 

K_U03 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU 

K_U04 
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych  

P7S_UW 

K_U05 
potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U06 
potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Azji Południowej w 
celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i 
zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 
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K_U07 
potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych Azji Południowej a procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi  

P7S_UW 

K_U08 

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami 
tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury Azji Południowej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o 
kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując oryginalne podejścia 
uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 
potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Azji Południowej 

P7S_UW 

K_U12 
potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Azji Południowej 

P7S_UW 

K_U13 
potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury sanskryckiej lub literatury/piśmiennictwa w języku 
bengalskim/hindi/tamilskim 

P7S_UK 

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 
posługuje się językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej 
(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie zaawansowanym 

P6S_UK 

K_U16 
potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Azji Południowej 

P7S_UK 
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K_U17 

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej 
(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, 
a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Indii w języku polskim oraz w  wybranym 
języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z 
uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej 

P7S_UK 

K_U19 
posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru 
Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) 

P7S_UK 

K_U20 
posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów 

P7S_UK 

K_U21 
potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji 
Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób  

P7S_UU 

K_K02 
potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne  

P67S_UG 

K_K03 
potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur  

P7S_KO 

K_K04 
potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO 

K_K05 jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                            P7S_KK 

K_K06 

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych        

P7S_KK 
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K_K07 
rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Azji Południowej 

P7S_KR 
 

K_K08 
rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz 
Azji Południowej 

P7S_KK 

K_K09 
dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Azji Południowej, traktuje kulturową 
synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Azji Południowej 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Azji 
Południowej 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 
jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 

 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyte

cki (W)* 
         2    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)** 
 10       10   B J/L/H/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 ZU/ZP  J/L/H/F 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, 
tj. językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub naukach o kulturze i religii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 

Africa 
20 10       30 

3 
(2+1) 

EU/EP + 
ZU/ZP/PROJ/PRE
Z 

 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć 
jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem 
studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_U21, K_K05, K_K06 

Język i kultura 

Indii    90     90 6 ZU/ZP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka, w kontekście kulturowym, języka indyjskiego (bengalski/ hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) od 

poziomu średnio zaawansowanego do poziomu zaawansowanego. Nauka języków współczesnych (bengalski/hindi/tamilski) 

opiera się przede wszystkim na konwersacjach oraz lekturze tekstów prasowych i literackich. W wypadku sanskrytu – czytanie 

tekstów oryginalnych i ich recytacja. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    60     60 4 ZU/ZP/PR B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Lektura, analiza, interpretacja i przekład na język polski tekstów oryginalnych w języku indyjskim 

(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) o zwiększającym się stopniu trudności.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 60       60 6 ZU/ZP/PR B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i 

społeczeństwa Azji Południowej.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w zakresie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień 

związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych 

tekstów źródłowych w językach indyjskich (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej).  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

 
*w tym min. 5 ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PREZ - prezentacja 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         1    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)** 
 10       10 4 PR/ZU B J/L/H/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 EU/EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, 
tj. językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub naukach o kulturze i religii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

Język i kultura 
Indii 

   90     90 6 ZU/ZP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka, w kontekście kulturowym, języka indyjskiego (bengalski/ hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) od 

poziomu średnio zaawansowanego do poziomu zaawansowanego. Nauka języków współczesnych (bengalski/hindi/tamilski) 

opiera się przede wszystkim na konwersacjach oraz lekturze tekstów prasowych i literackich. W wypadku sanskrytu – czytanie 

tekstów oryginalnych i ich recytacja. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    60     60 4 ZU/ZP/PR B 
LITERATUROZN

AWSTWO 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Lektura, analiza, interpretacja i przekład na język polski tekstów oryginalnych w języku indyjskim 

(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) o zwiększającym się stopniu trudności.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 60       60 6 ZU/ZP/PR B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i 

społeczeństwa Azji Południowej.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w zakresie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień 

związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych 

tekstów źródłowych w językach indyjskich (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej).  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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*w tym min. 5 ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         5    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język i kultura 
Indii 

   90     90 6 ZU/ZP + EU/EP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka, w kontekście kulturowym, języka indyjskiego (bengalski/ hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) na 
poziomie zaawansowanym. Nauka języków współczesnych (bengalski/hindi/tamilski) opiera się przede wszystkim na 
konwersacjach oraz lekturze tekstów prasowych i literackich. W wypadku sanskrytu – czytanie tekstów oryginalnych i ich 
recytacja.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    60     60 4 ZU/ZP/PR B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Lektura, analiza, interpretacja i przekład na język polski tekstów oryginalnych w języku indyjskim 

(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) o zwiększającym się stopniu trudności.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 90       90 9 ZU/ZP/PR B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i 

społeczeństwa Azji Południowej.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w zakresie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień 

związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych 

tekstów źródłowych w językach indyjskich (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej).  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teksty źródłowe    30     30 2 ZU/ZP/PR B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Lektura, analiza, interpretacja i przekład na język polski tekstów oryginalnych w języku indyjskim 

(bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej) o zwiększającym się stopniu trudności.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 2 ZU/ZP/PR B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i 

społeczeństwa Azji Południowej.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_U18, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 26 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej w zakresie indologii. Celem jest analiza rozmaitych zagadnień 

związanych z kulturą, społeczeństwem i polityką Indii (w zależności od tematów prac magisterskich) na podstawie wybranych 

tekstów źródłowych w językach indyjskich (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski, zależnie od grupy językowej).  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 950  
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
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– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 
 
 

– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 74% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 14% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 2% 

NAUKI HUMANISTYCZNE filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE historia 2% 

7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120  
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Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

85 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 101 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne  100%  
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2. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – iranistyka 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauk o 
kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Iranu i Afganistanu 
(z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii 
i zagadnień społeczno-politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku perskim P7S_WG 

K_W05 
ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
Iranu i Afganistanu w ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie 

P7S_WK 
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K_W06 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury Iranu i Afganistanu właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i 
nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WK 

K_W07 
zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Iranu i Afganistanu P7S_WK 

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Iranu i Afganistanu  P7S_WG 

K_W09 
ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 
języku perskim (współczesnym i klasycznym) P7S_WG 

K_W10 
ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu w zakresie 
warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 
zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych 
źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

P7S_UW 

K_U02 
potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych 

P7S_UW 

K_U03 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU 

K_U04 
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych  

P7S_UW 

K_U05 
potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 
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K_U06 
potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Iranu i Afganistanu 
w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i 
zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych  Iranu i Afganistanu a procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi  

P7S_UW 

K_U08 

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej Iranu i Afganistanu (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w 
kontekście kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Iranu i Afganistanu 
(film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) a zagadnieniami 
tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury Iranu i Afganistanu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o 
kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując oryginalne podejścia 
uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 
potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Iranu i Afganistanu 

P7S_UW 

K_U12 
potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Iranu i Afganistanu 

P7S_UW 

K_U13 
potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Iranu i Afganistanu 

P7S_UK 

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 posługuje się językiem perskim na poziomie zaawansowanym P6S_UK 

K_U16 
potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Iranu i Afganistanu 

P7S_UK 
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K_U17 
potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła w języku perskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także 
innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 
posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Iranu i Afganistanu w języku polskim oraz w 
języku perskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Iranu i Afganistanu 

P7S_UK 

K_U19 
posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku perskim 

P7S_UK 

K_U20 
posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów 

P7S_UK 

K_U21 
potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i w języku perskim 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób  

P7S_UU 

K_K02 
potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne  

P67S_UG 

K_K03 
potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur  

P7S_KO 

K_K04 
potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO 

K_K05 jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                            P7S_KK 

K_K06 
ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych        

P7S_KK 

K_K07 
rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Iranie i Afganistanie  

P7S_KR 
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K_K08 
rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz 
Iranu i Afganistanu 

P7S_KK 

K_K09 
dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu, traktuje kulturową 
synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Iranie i Afganistanie 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Iranu i 
Afganistanu 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 
jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
- brak odniesienia do konkretnej dyscypliny (wiedza ogólna z zakresu dziedziny nauk humanistycznych), 
NKR –  nauki o  kulturze i religii 
F – filozofia 
H – historia 
J – językoznawstwo 
L– literaturoznawstwo 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 

 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)* 
 10       10   B J/L/H/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)** 
30        30 3 ZU/ZP  J/L/H/F 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub naukach o kulturze i religii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 

Africa 
20 10       30 

3 
(2+1) 

EU/EP + 
ZU/ZP/PROJ/PRE
Z 

 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem 
studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_U21, K_K05, K_K06 

Język perski i 

kultura Iranu    120     120 8 ZU/ZP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem zajęć jest praktyczna nauka języka perskiego na poziomie zaawansowanym niższym. Zajęcia skoncentrowane głównie na 
rozwijaniu nawyku samodzielnego rozszerzania zasobu słownictwa i złożonych konstrukcji syntaktycznych, kształcenie 
umiejętności rozpoznawania i stosowania niuansów językowych oraz rozszerzanie opanowanych pól semantycznych w języku 
perskim i rozwijanie umiejętności wyrażania myśli w formie pisemnej i ustnej na poziomie skomplikowanych wypowiedzi z 
zakresu szeroko pojętej humanistyki, z naciskiem na stosowanie frazeologii (kolokacja, idiomy). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i omówieniu wybranych tekstów źródłowych piśmiennictwa obszaru kulturowego Iranu i 
Afganistanu od czasów najdawniejszych po współczesne. Zatem będą to teksty w różnych językach używanych w Iranie na 
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przestrzeni wieków, prezentowane w oryginale i w tłumaczeniu na polski bądź angielski i perski. Większość będą jednak stanowić 
teksty w języku nowoperskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 
Poetyka perska 

 30       30 3 ZU B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest poznanie w praktyce twórczości autorów reprezentujących najważniejsze szkoły literatury perskiej i 

przedstawicieli poszczególnych epok. Prowadzić mają do zdobycia umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów literackich, a w 

przypadku utworów poetyckich także ich recytacji oraz analizy semantycznej i strukturalnej (w tym analizy metrum). 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U02, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K11 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 

Dyplomatyka 
perska 

 30       30 3 ZU B HISTORIA 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia obejmują zapoznanie się z podstawami paleografii perskiej oraz lekturę i tłumaczenie na język polski tekstów 
historycznych, głównie dyplomatycznych. Są to przede wszystkim listy szachów i wezyrów oraz pisma urzędowe, np. rozkazy i 
inne z okresu XVI-XX w.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej, zgodnie za wymogami formalnymi stawianymi 
pracom naukowym. Praca musi opierać się na materiałach źródłowych w języku perskim. Podczas seminarium student dokonuje 
wyboru tematu pracy magisterskiej, przygotowuje informacje na temat stanu badań dotyczących wybranego tematu, zbiera i 
opracowuje bibliografię oraz przygotowuje konspekt pracy. Student uczy się analizy filologicznej materiałów źródłowych w 
języku perskim, zaznajamia z podstawami teoretycznymi i metodami badawczymi potrzebnymi do analizy materiału źródłowego.
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PREZ - prezentacja 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         1    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)** 
 10       10 4 PR/ZU B J/L/H/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 EU/EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub naukach o kulturze i religii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

Język perski i 
kultura Iranu  

   120     120 9 EU  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem zajęć jest praktyczna nauka języka perskiego na poziomie zaawansowanym niższym. Zajęcia skoncentrowane głównie na 
rozwijaniu nawyku samodzielnego rozszerzania zasobu słownictwa i złożonych konstrukcji syntaktycznych, kształcenie 
umiejętności rozpoznawania i stosowania niuansów językowych oraz rozszerzanie opanowanych pól semantycznych w języku 
perskim i rozwijanie umiejętności wyrażania myśli w formie pisemnej i ustnej na poziomie skomplikowanych wypowiedzi z 
zakresu szeroko pojętej humanistyki, z naciskiem na stosowanie frazeologii (kolokacja, idiomy). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU B 
LITERATUROZN

AWSTWO 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i omówieniu wybranych tekstów źródłowych piśmiennictwa obszaru kulturowego Iranu i 
Afganistanu od czasów najdawniejszych po współczesne. Zatem będą to teksty w różnych językach używanych w Iranie na 
przestrzeni wieków, prezentowane w oryginale i w tłumaczeniu na polski bądź angielski i perski. Większość będą jednak stanowić 
teksty w języku nowoperskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 
Poetyka perska 

 30       30 3 ZU B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest poznanie w praktyce twórczości autorów reprezentujących najważniejsze szkoły literatury perskiej i 
przedstawicieli poszczególnych epok. Prowadzić mają do zdobycia umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów literackich, a w 
przypadku utworów poetyckich także ich recytacji oraz analizy semantycznej i strukturalnej (w tym analizy metrum). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U02, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej, zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi 
pracom naukowym. Przygotowywana przez studenta praca musi opierać się na materiałach źródłowych w języku perskim. 
Podczas seminarium student dokonuje wyboru tematu pracy magisterskiej, przygotowuje informacje na temat stanu badań 
dotyczących wybranego tematu, zbiera i opracowuje bibliografię oraz przygotowuje konspekt pracy. Student uczy się analizy 
filologicznej materiałów źródłowych w języku perskim, zaznajamia z podstawami teoretycznymi i metodami badawczymi 
potrzebnymi do analizy materiału źródłowego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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*w tym min. 5 ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         7    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język perski i 
kultura Iranu  

   120     120 10 EU  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem zajęć jest praktyczna nauka języka perskiego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia skoncentrowane głównie na 
rozwijaniu nawyku samodzielnego rozszerzania zasobu słownictwa i złożonych konstrukcji syntaktycznych, utrwalanie 
umiejętności komunikacyjnych z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla języka mediów, nauki, piśmiennictwa 
filozoficzno-religijnego, kultury, literatury i sztuki, rozwijanie umiejętności czytania poezji i tekstów dyplomatycznych, kształcenie 
umiejętności samodzielnego rozpoznawania zmian zachodzących we współczesnym języku perskim.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09,  K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i omówieniu wybranych tekstów źródłowych piśmiennictwa obszaru kulturowego Iranu i 
Afganistanu od czasów najdawniejszych po współczesne. Zatem będą to teksty w różnych językach używanych w Iranie na 
przestrzeni wieków, prezentowane w oryginale i w tłumaczeniu na polski bądź angielski i perski. Większość będą jednak stanowić 
teksty w języku nowoperskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 

Dyplomatyka 
perska 

 30       30 3 ZU B HISTORIA 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia obejmują pogłębione zapoznanie się z praktycznymi aspektami paleografii perskiej oraz lekturę i tłumaczenie na język 
polski tekstów historycznych, głównie dyplomatycznych. Są to przede wszystkim dokumenty finansowe i nadania ziemi oraz 
pisma urzędowe z okresu XVIII-XX w. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, K_U02, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U15, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K11 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej, zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi 
pracom naukowym. Przygotowywana przez studenta praca musi opierać się na materiałach źródłowych w języku perskim. 
Podczas seminarium student referuje postępy w pracy nad przygotowywaną pracą magisterską oraz przedkłada promotorowi 
kolejne jej rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU B 
LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia poświęcone lekturze i omówieniu wybranych tekstów źródłowych piśmiennictwa obszaru kulturowego Iranu i 
Afganistanu od czasów najdawniejszych po współczesne. Zatem będą to teksty w różnych językach używanych w Iranie na 
przestrzeni wieków, prezentowane w oryginale i w tłumaczeniu na polski bądź angielski i perski. Większość będą jednak stanowić 
teksty w języku nowoperskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 26 zaliczenie B J/L/H/F/NKR 



19 

 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem zajęć jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej, zgodnie za wymogami formalnymi stawianymi 
pracom naukowym. Przygotowywana przez studenta praca musi opierać się na materiałach źródłowych w języku perskim. 
Podczas seminarium student referuje postępy w pracy nad przygotowywaną pracą magisterską oraz przedkłada promotorowi 
kolejne jej rozdziały. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 830 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – zajęcia do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 68% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 15% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 2% 

NAUKI HUMANISTYCZNE filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE historia 7% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120  

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

76 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 102 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82%    nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%    

Nauki humanistyczne filozofia 2%      

Nauki humanistyczne historia 2%      

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%      

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Orientalistyka – japonistyka  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 

zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub 

historii 

P7S_WG 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu 

kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-

politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i 

literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim P7S_WG 

K_W05 ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii i P7S_WK 
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ośrodkach 

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Japonii właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 

zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

P7S_WK 

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Japonii 

P7S_WK 

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii    P7S_WG 

K_W09 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku 
japońskim, współczesnym i klasycznym  

P7S_WG 

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną 

werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 

oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

 P7S_UW  

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 

materiałów źródłowych 

P7S_UW  

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz  
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU  

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych  

P7S_UW  

K_U05 potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW  

K_U06 potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu P7S_UK  
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Orientu/Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów 

etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

K_U07 potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych 

Japonii a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi    

P7S_UW  

K_U08 potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Japonii 
prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym 

P7S_UW  

K_U09 umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o 
charakterze społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki a zagadnieniami tradycji i 
współczesności 

P7S_UW  

K_U10 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury 
Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 

zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z 

zakresu orientalistyki 

P7S_UW  

K_U11 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Japonii 

P7S_UW  

K_U12 potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej 
kultury Japonii 

P7S_UW  

K_U13 potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Japonii 

P7S_UK  

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK  

K_U15 Posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U16 potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii 

P7S_UK  

K_U17 potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym i klasycznym języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć 
teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO  

K_U18 posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu P7S_UK  



5 

 

problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii 

K_U19 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku japońskim 

P7S_UK  

K_U20 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów 

P7S_UK  

K_U21 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych 

w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku japońskim 

P7S_UO  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób  

 P7S_UU  

K_K02 aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania 
relacji społecznych  

 P67S_UG  

K_K03 aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych 
kultur  

P7S_KO  

K_K04 odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO  

K_K05 otwarcia się na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                              P7S_KK  

K_K06 posiadania świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i 
politycznych oraz procesów gospodarczych        

 P7S_KK  

K_K07 rozumienia problematyki etycznej i odpowiedzialności związanej z przekazywaniem 
wiedzy  o Japonii  

P7S_KR  
 

K_K08 rozumienia i doceniania wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z Japonii  P7S_KK  

K_K09 dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Japonii, traktowania kulturowej synergii jako wartość dodaną 

 P7S_KK  

K_K10 aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie 
własnym i  w Japonii 

P7S_KO  
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K_K11 aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii 

P7S_KO  
 
 

K_K12 wykorzystania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK  

                 K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy  
P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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 3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki* (W) 

         1    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W)** 

 10       10   B Językoznawstwo/
Literatura/Histori
a/Nauka o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 
(W)*** 

30        30 3 ZU / ZP 
EP / EU 

 Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

English texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ 
ZU / ZP/ 
PROJ/P
REZ 

 Nauka o 
kulturze I 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
japońska 

   120     120 11 ZU / ZP  Nauka o 
kulturze i 
religii 



9 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 

pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 

rozumienia i przetwarzania języka. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
współczesne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka japońskiego na polski. Tłumaczone są teksty z różnych dziedzin:  
japońskiej literatury współczesnej, historii, kultury, wiedzy o społeczeństwie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
klasyczne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności tłumaczenia z klasycznego, literackiego języka japońskiego. Głównym zadaniem jest 
przygotowanie studentów do czytania i rozumienia tekstów historycznych lub literackich napisanych w klasycznym języku japońskim z 
użyciem słowników klasycznego języka japońskiego (kogojiten) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,   K_W04,  K_W06, K_W07,   K_W09,   K_W11,    
K_U02, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15,  
K_K08, K_K09, 
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Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP 
ZU / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W)* 

 10       10 4 ZU / ZP  Językoznawstwo/
Literatura/Histori
a/Nauka o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07,  
K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 , 
K_K01 ,K_K02, K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 
(W)** 

30        30 3 EU/EP - Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

Język i kultura 
japońska 

   90     90 13 EU/EP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 

pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 

rozumienia i przetwarzania języka. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 60       60 4 EU/EP/Z
U / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki (W)* 

         7    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Język i kultura 
japońska 

   60     60 11 /EU/EP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu pisanego, 

rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności rozumienia i 

przetwarzania języka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
współczesne 

   30     30 2 ZU /ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka japońskiego na polski. Tłumaczone są teksty z różnych dziedzin: 
japońskiej literatury współczesnej, historii, kultury, wiedzy o społeczeństwie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
klasyczne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności tłumaczenia z klasycznego, literackiego języka japońskiego. Głównym zadaniem jest 
przygotowanie studentów do czytania i rozumienia tekstów historycznych lub literackich napisanych w klasycznym języku japońskim z 
użyciem słowników klasycznego języka japońskiego (kogojiten) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,   K_W04,  K_W06, K_W07,   K_W09,   K_W11,    
K_U02, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15,  
K_K08, K_K09, 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP/Z
U /ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
japońska 

   30     30 2 ZU / ZP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 

pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 

rozumienia i przetwarzania języka. 

 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP/Z
U / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 26 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13  

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
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– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta 

– ZP – zaliczenie pisemne 
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Nauka o kulturze i religii 80% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 9% 

Nauki humanistyczne Historia 2% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 77 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 ECTS 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

77 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 103 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82%    nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%    

Nauki humanistyczne filozofia 2%      

Nauki humanistyczne historia 2%      

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%      

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Orientalistyka – japonistyka  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii 

P7S_WG 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim P7S_WG 
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K_W05 ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Japonii i 
ośrodkach 

P7S_WK 

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Japonii właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 

zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

P7S_WK 

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Japonii 

P7S_WK 

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii    P7S_WG 

K_W09 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku 
japońskim, współczesnym i klasycznym  

P7S_WG 

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną 

werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 
oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

 P7S_UW  

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych 

P7S_UW  

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz  
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU  

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych  

P7S_UW  
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K_U05 potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW  

K_U06 potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu 
Orientu/Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów 
etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK  

K_U07 potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych 
Japonii a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi    

P7S_UW  

K_U08 potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Japonii 
prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym 

P7S_UW  

K_U09 umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o 
charakterze społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki a zagadnieniami tradycji i 
współczesności 

P7S_UW  

K_U10 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury 
Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 

zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z 

zakresu orientalistyki 

P7S_UW  

K_U11 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Japonii 

P7S_UW  

K_U12 potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej 
kultury Japonii 

P7S_UW  

K_U13 potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Japonii 

P7S_UK  

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK  

K_U15 Posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U16 potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Japonii 

P7S_UK  
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K_U17 potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym i klasycznym języku japońskim, odnieść się do różnych ujęć 
teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO  

K_U18 posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej Japonii w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
japońskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii 

P7S_UK  

K_U19 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku japońskim 

P7S_UK  

K_U20 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów 

P7S_UK  

K_U21 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych 
w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku japońskim 

P7S_UO  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób  

 P7S_UU  

K_K02 aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania 
relacji społecznych  

 P67S_UG  

K_K03 aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych 
kultur  

P7S_KO  

K_K04 odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO  

K_K05 otwarcia się na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                              P7S_KK  

K_K06 posiadania świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i 
politycznych oraz procesów gospodarczych        

 P7S_KK  

K_K07 rozumienia problematyki etycznej i odpowiedzialności związanej z przekazywaniem 
wiedzy  o Japonii  

P7S_KR  
 

K_K08 rozumienia i doceniania wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z Japonii  P7S_KK  
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K_K09 dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Japonii, traktowania kulturowej synergii jako wartość dodaną 

 P7S_KK  

K_K10 aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie 
własnym i  w Japonii 

P7S_KO  

K_K11 aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii 

P7S_KO  
 
 

K_K12 wykorzystania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK  

                 K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki* (W) 

         1    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W)** 

 10       10   B Językoznawstwo/
Literatura/Histori
a/Nauka o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 ,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 
(W)*** 

30        30 3 ZU / ZP 
EP / EU 

 Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

English texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ 
ZU / ZP/ 
PROJ/P
REZ 

 Nauka o 
kulturze I 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
japońska 

   120     120 11 ZU / ZP  Nauka o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 
rozumienia i przetwarzania języka. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
współczesne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka japońskiego na polski. Tłumaczone są teksty z różnych dziedzin:  
japońskiej literatury współczesnej, historii, kultury, wiedzy o społeczeństwie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
klasyczne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności tłumaczenia z klasycznego, literackiego języka japońskiego. Głównym zadaniem jest 
przygotowanie studentów do czytania i rozumienia tekstów historycznych lub literackich napisanych w klasycznym języku japońskim z 
użyciem słowników klasycznego języka japońskiego (kogojiten) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,   K_W04,  K_W06, K_W07,   K_W09,   K_W11,    
K_U02, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15,  
K_K08, K_K09, 
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Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP 
ZU / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje  technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca  magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z   dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W)* 

 10       10 4 ZU / ZP  Językoznawstwo/
Literatura/Histori
a/Nauka o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07,  
K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 , 
K_K01 ,K_K02, K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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Przedmiot 
metodologiczny 
(W)** 

30        30 3 EU/EP - Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

Język i kultura 
japońska 

   90     90 13 EU/EP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 
rozumienia i przetwarzania języka. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 60       60 4 EU/EP/Z
U / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje  technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca  magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z   dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki (W)* 

         7    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Język i kultura 
japońska 

   60     60 11 /EU/EP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu pisanego, 
rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności rozumienia i 
przetwarzania języka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
współczesne 

   30     30 2 ZU /ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka japońskiego na polski. Tłumaczone są teksty z różnych dziedzin: 
japońskiej literatury współczesnej, historii, kultury, wiedzy o społeczeństwie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
klasyczne 

   30     30 2 ZU / ZP B Literatur
a 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności tłumaczenia z klasycznego, literackiego języka japońskiego. Głównym zadaniem jest 
przygotowanie studentów do czytania i rozumienia tekstów historycznych lub literackich napisanych w klasycznym języku japońskim z 
użyciem słowników klasycznego języka japońskiego (kogojiten) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02,   K_W04,  K_W06, K_W07,   K_W09,   K_W11,    
K_U02, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15,  
K_K08, K_K09, 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP/Z
U /ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 6 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11,  K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
japońska 

   30     30 2 ZU / ZP  Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 
rozumienia i przetwarzania języka. 

 

mbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Przedmiot 
specjalizacyjny 
(W) 

 30       30 2 EU/EP/Z
U / ZP 

B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

 Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 26 ZAL B Językozn
awstwo/L
iteratura/
Historia/
Filozofia/
Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 800 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
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– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta 

 

– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauka o kulturze i religii 85% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 10% 

Nauki humanistyczne Historia 2% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
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Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 77 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

77 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 104 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii 

 P7S_WG  

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych) w perspektywie porównawczej 

 P7S_WG  

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Korei (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) 

P7S_WG  

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku koreańskim P7S_WG  
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K_W05 ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Korei i 
ośrodkach 

P7S_WK  

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Korei właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 

religioznawstwa lub historii 

P7S_WK  

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Korei 

P7S_WK  

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Korei    P7S_WG  

K_W09 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we 
współczesnym języku koreańskim 

P7S_WG  

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Korei w zakresie warunkującym profesjonalną 

werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG  

K_W11 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej 

P7S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 
oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

 P7S_UW  

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych 

P7S_UW  

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

P7S_UU  

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych  

P7S_UW  
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K_U05 potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW  

K_U06 potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu 
Orientu/Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów 
etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK  

K_U07 potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Korei 
a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi    

P7S_UW  

K_U08 potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Korei 
prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym 

P7S_UW  

K_U09 umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o 
charakterze społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki a zagadnieniami tradycji i 
współczesności 

P7S_UW  

K_U10 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Korei 
w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z 

zakresu orientalistyki 

P7S_UW  

K_U11 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Korei 

P7S_UW  

K_U12 potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej 
kultury Korei 

P7S_UW  

K_U13 potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Korei 

P7S_UK  

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK  

K_U15 Posługuje się językiem koreańskim na poziomie B2+ P6S_UK  

K_U16 potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Korei 

P7S_UK  
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K_U17 potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym języku koreańskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także 
innych źródeł 

P6S_UO  

K_U18 posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej Korei w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
koreańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Korei 

P7S_UK  

K_U19 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku koreańskim 

P7S_UK  

K_U20 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów 

P7S_UK  

K_U21 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych 
w języku polskim i we współczesnym języku koreańskim 

P7S_UO  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania 
procesu uczenia się innych osób  

 P7S_UU  

K_K02 aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania 
relacji społecznych  

 P67S_UG  

K_K03 aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych 
kultur  

P7S_KO  

K_K04 odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej  

P7S_KO  

K_K05 otwarcia się na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                              P7S_KK  

K_K06 posiadania świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i 
politycznych oraz procesów gospodarczych        

 P7S_KK  

K_K07 rozumienia problematyki etycznej i odpowiedzialności związanej z przekazywaniem 
wiedzy o Korei 

P7S_KR  
 

K_K08 rozumienia i doceniania wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z Korei  P7S_KK  
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K_K09 dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Korei, traktowania kulturowej synergii jako wartość dodaną 

 P7S_KK  

K_K10 aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie 
własnym i w Korei 

P7S_KO  

K_K11 aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury Korei 

P7S_KO  
 
 

K_K12 wykorzystania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK  

 K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki (W)* 

         1    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W)** 

 10       10   B 
J / L / H / NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 
(W)*** 

30        30 3 ZU / ZP 
EP / EU 

- 
J / L / H / 

F 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English texts 
about Asia and 
Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ 
ZU / ZP/ 
PROJ/P
REZ 

 Nauki o 
kulturze I 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
koreańska 

   90     90 7 ZU i ZP - Nauki o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności 
rozumienia i przetwarzania języka. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Teksty źródłowe     60     60 4 ZU / ZP B Literatur
oznawst
wo 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka koreańskiego na polski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Nauka pisma 
koreańskiego 

   60     60 3 ZU / ZP  Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kontynuacja nauki chińskich ideogramów stosowanych w Republice Korei. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07 
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Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 3 EU/EP/ 
ZP /ZU 

B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu 
jej w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub Nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 980+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne 
(W) ** 

 10       10 4 ZU / ZP B J /L /H/ NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07,  
K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 , 
K_K01 ,K_K02, K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 
(W)*** 

30        30 3 EU/EP  J /L /H/ 
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

Język i kultura 
koreańska 

   90     90 7 ZU i ZP  Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Teksty źródłowe    60     60 4 ZU / ZP  Literatur
oznawst
wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka koreańskiego na polski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, 
 K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, 
 K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Nauka pisma 
koreańskiego 

   60     60 3 ZU / ZP  Nauki o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kontynuacja nauki chińskich ideogramów stosowanych w Republice Korei. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07 
 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 30       30 3 EU/EP/ 
ZU / ZP 

B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa koreańskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 



14 

 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po  II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub Nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 980+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki (W)* 

         7    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Język i kultura 
koreańska 

   90     90 7 ZU i ZP  Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Teksty źródłowe     60     60 4 ZU / ZP B Literatur
oznawst
wo 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka koreańskiego na polski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11,  K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U15,  K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny 

 60       60 6 ZU / ZP B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu 
jej w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 6 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 980+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Język i kultura 
koreańska 

   30     30 2 ZU i ZP - Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia tekstu 
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej.  

        

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, 
 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K011, K_K012 

Teksty źródłowe  30       30 2 ZU / ZP B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności translatorskich z języka koreańskiego na polski.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11,  K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U15,  K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 
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studiów 

Seminarium 
magisterskie (W) 

   30     30 26 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca magisterska 
jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym 
przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z   dziedziny literatury lub 
historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa japońskiego. Na tym etapie student pisze pracę i referuje ją na 
seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,   
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 980+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne  
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta 

– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności – nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 74% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 14 % 

Nauki humanistyczne Historia 2% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Min. 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

 
Min. 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

75 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 105 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

NAUKI HUMANISTYCZNE Nauka o kulturze i religii 72% Nauka o kulturze i religii 
NAUKI HUMANISTYCZNE Językoznawstwo 12%  
NAUKI HUMANISTYCZNE Literatura 10%  
NAUKI HUMANISTYCZNE Historia 3%  
NAUKI HUMANISTYCZNE Filozofia 3%  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 
Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o kulturze i religii, filozofii 
lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Wschodu Starożytnego (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub religii lub historii i zagadnień społeczno-
politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach hetyckim i innych Azji Mniejszej oraz 
wiedzę podstawową o języku greckim P7S_WG 
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K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Wschodu 
Starożytnego i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 

K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Wschodu Starożytnego właściwe dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad 
kulturą lub religioznawstwa lub historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) stosowaną dla regionu Wschodu Starożytnego P7S_WK 

K_W08 Ma rzetelną wiedzę o zasadach pisania i czytania w językach hetyckim, Azji 
Mniejszej i w stopniu podstawowym w grece starożytnej P7S_WG 

K_W09 Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych regionu Wschodu Starożytnego P7S_WG 

K_W10 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych 
źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych P7S_UW 

K_U05 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych P7S_UW 
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K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii Wschodu Starożytnego w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań 
ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei religijnych Wschodu 
Starożytnego a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi    P7S_UW 

K_U08 
Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne 
dzieła twórczości kulturalnej Wschodu Starożytnego prawidłowo umieszczając je w 
kontekście kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 
Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Wschodu Starożytnego a 
zagadnieniami tradycji 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury 
Wschodu Starożytnego w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą 
lub religioznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę 
z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Wschodu Starożytnego P7S_UW 

K_U12 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Wschodu Starożytnego P7S_UK 

K_U13 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U14 Wykazuje się zaawansowaną znajomością języka hetyckiego i innych języków Azji 
Mniejszeja, a także podstawową greki klasycznej P7S_UK 

K_U15 Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła, 
odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł P6S_UO 

K_U16 Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej Wschodu Starożytnego w języku polskim P7S_UK 
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K_U17 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim P7S_UK 

K_U18 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U19 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych 
w języku polskim i nowożytnych językach obcych P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i 
budować relacje społeczne P67S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem 
wiedzy o wybranym regionie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Wschodu 
Starożytnego P7S_KK 

K_K09 
dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Wschodu Starożytnego, traktowania kulturowej synergii jako 
wartość dodaną  

P7S_KK 
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K_K10 Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej 

P7S_KO 
 
 

K_K11 Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej Wschodu 
Starożytnego 

P7S_KO 
 
 

K_K12 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

3.Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 
(W) 

         2    
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Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne** 
(W) 

 10       10   B NKR/H/L/J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub 
filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07,K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, 
K_U22,K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

20 10       30 3 EP / EU  F/H/J/L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów 
nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U20, K_U22, K_K04 
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Texts about Asia 
and Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ ZU / ZP/ 
PROJ/PREZ 

B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem 
zajęć jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z 
kierunkiem studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 
Kultura Wschodu 
Starożytnego 

 60       60 7 ZU / ZP B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia pogłębiające wiedzę w zakresie literatury, historii, polityki, religii, życia gospodarczego i innych zagadnień Wschodu 
Starożytnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U18, K_U19, 
K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
(hetyckie lub 
akadyjskie (W) 

   30     30 2 ZU / ZP B L / NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lektura wybranych tekstów klinowych w języku hetyckim lub akadyjskim w zależności od wyboru studenta– analiza i 
przekład. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W08, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U19, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia poszerzające znajomość wybranej dziedziny (religia/magia/literatura/życie codzienne lub inne). Przygotowanie do 
samodzielnego pisania pracy; wybór tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K12 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
hetytologicznej: 
Nauka języków Azji 
Mniejszej (W)**** 

30   30     60 5 EP /EU /ZU /ZP B J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedstawienie języków epichorycznych Anatolii wraz z lekturą dobranych tekstów. Egzaminy po II i III semestrze. Student wybiera 
przedmioty z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14,K_U19 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
hetytologicznej: 

   30     30 2 ZU / ZP /EP /EP   



10 

 

Lektorat języka 
greckiego 
starożytnego 
(W)**** 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone nauce greki klasycznej. Student wybiera przedmioty z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14,K_U19 

 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
asyriologicznej: 
Wiedza o języku 
hebrajskim 
biblijnym (W)**** 

30        30 4 ZP / ZU   J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowy kurs gramatyki języka hebrajskiego biblijnego. Egzaminy po II i III semestrze. Student wybiera przedmioty z grupy 
hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
asyriologicznej: 
Nauka języka 

   30     30 3 ZP / ZU B J 
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hebrajskiego 
biblijnego (W)**** 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie umiejętności wyniesionych z wykładu języka hebrajskiego biblijnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
**** student dokonuje wyboru ścieżki – hetytologiczna lub asyriologiczna, w I semestrze I roku i kontynuuje zajęcia w jej ramach do 
ukończenia studiów. Obowiązany jest tylko do zaliczenia przedmiotów z danej ścieżki. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): (dla ścieżki hetytologicznej) 280+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich / 
(dla ścieżki asyriologicznej) 250 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok pierwszy 
Semestr drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne* 

 10       10 4 ZP / ZU  B H/J/L/NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub 
filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07,K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, 
K_U22,K_K01,  K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
metodologiczny** 

30        30 3 ZP / ZU / EP / 
EU 

 F/H/J/L 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i 
studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U20, K_U22, K_K04 

Przedmiot 
specjalizacyjny: 
Kultura Wschodu 
starożytnego 

 60       60 7 ZP / ZU B NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia pogłębiające wiedzę w zakresie literatury, historii, polityki, religii, życia gospodarczego  i innych zagadnień 
Wschodu Starożytnego.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U18, K_U19, 
K_K08, K_K09 

Teksty źródłowe 
(hetyckie lub 
akadyjskie (W) 

   30     30 2 ZU / ZP B L / NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lektura wybranych tekstów klinowych w języku hetyckim lub akadyjskim w zależności od wyboru studenta– analiza i 
przekład. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W08, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U19, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poszerzające znajomość wybranej dziedziny (religia/magia/literatura/życie codzienne lub inne). 
Przygotowanie do samodzielnego pisania pracy; wybór tematu pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K12 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
hetytologicznej: 
nauka języków 
Azji Mniejszej 
(W)*** 

30   30     60 6 EP /EU /ZU /ZP B J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedstawienie języków epichorycznych Anatolii wraz z lekturą dobranych tekstów. Egzaminy po II i III semestrze. Student 
wybiera przedmioty z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14,K_U19 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
hetytologicznej: 
Lektorat języka 
greckiego 
starożytnego 
(W)*** 

    30    30 2 ZU / ZP /EP /EP   
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone nauce greki klasycznej. Student wybiera przedmioty z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14,K_U19 

 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
asyriologicznej: 
Wiedza o języku 
hebrajskim 
biblijnym (W)*** 

30        30 5 EP / EU   J 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowy kurs gramatyki języka hebrajskiego biblijnego. Egzaminy po II i III semestrze. Student wybiera przedmioty z grupy 
hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

Grupa 
przedmiotów 
ścieżki 
asyriologicznej: 
Nauka języka 
hebrajskiego 
biblijnego (W)*** 

   30     30 3 ZP / ZU B J 



16 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Ćwiczenie umiejętności wyniesionych z wykładu języka hebrajskiego biblijnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
*** student dokonuje wyboru ścieżki – hetytologiczna lub asyriologiczna, w I semestrze I roku i kontynuuje zajęcia w jej ramach do 
ukończenia studiów. Obowiązany jest tylko do zaliczenia przedmiotów z danej ścieżki. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): (dla ścieżki hetytologicznej) 250+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich / 
(dla ścieżki asyriologicznej) 230 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 
(W) 

         6    
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Teksty źródłowe 
(hetyckie lub 
akadyjskie) (W) 

   30     30 4 ZP / ZU B L / NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Lektura wybranych tekstów klinowych w języku hetyckim lub akadyjskim – analiza i przekład. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W08, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U19, K_K08, K_K09 

Seminarium mgr (W) 
  30       30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia poszerzające znajomość wybranej dziedziny (religia/magia/literatura/życie codzienne lub inne). 
Przygotowanie do samodzielnego pisania pracy; prezentacja zagadnień dot. pracy magisterskiej. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K12 

Grupa przedmiotów 
ścieżki 
hetytologicznej: 

30   30     60 14 EP /EU /ZU /ZP B J 
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nauka języków Azji 
Mniejszej (W)** 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedstawienie języków epichorycznych Anatolii wraz z lekturą dobranych tekstów. Egzaminy po II i III semestrze. 
Student wybiera przedmioty z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U14,K_U19 

Grupa przedmiotów 
ścieżki 
asyriologicznej: 
Wiedza o języku 
hebrajskim biblijnym 
(W)** 

60        60 8 EP / EU   J 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowy kurs gramatyki języka hebrajskiego biblijnego. Egzaminy po II i III semestrze. Student wybiera przedmioty 
z grupy hetyckiej lub asyriologicznej  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

Grupa przedmiotów 
ścieżki asyriologicznej: 
Nauka języka 
hebrajskiego biblijnego 
(W)** 

   60     60 6 ZP / ZU B J 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie umiejętności wyniesionych z wykładu języka hebrajskiego biblijnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W08, K_U14, K_K05, K_K08 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
** student dokonuje wyboru ścieżki – hetytologiczna lub asyriologiczna, w I semestrze I roku i kontynuuje zajęcia w jej ramach do 
ukończenia studiów. Obowiązany jest tylko do zaliczenia przedmiotów z danej ścieżki. 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich (dla ścieżki hetytologicznej) 
180+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich / (dla ścieżki asyriologicznej) 120 + godziny, które wynikają z zajęć 
ogólnouniwersyteckich   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Teksty źródłowe 
(hetyckie lub 
akadyjskie) (W) 

   30     30 4 ZU / ZP B L / NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Lektura wybranych tekstów klinowych w języku hetyckim lub akadyjskim– analiza i przekład. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W08, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U19, K_K08, K_K09 

Seminarium mgr 
(W) 

  30      30 26 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poszerzające znajomość wybranej dziedziny (religia/magia/literatura/życie codzienne lub inne). Przygotowanie do 
samodzielnego pisania pracy; prezentacja zagadnień dot. pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K12 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pismene 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 57% 

Nauki humanistyczne Literatura 7% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 26% 
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Nauki humanistyczne Historia 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0232 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 103 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

minimum 86 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 106 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82 % nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Środkowej, 
Mongolii i Tybetu (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu 

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Azji Środkowej, Mongolii i 
Tybetu P7S_WG 

K_W05 
Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu i ośrodkach badawczych w Polsce i na 
świecie 

P7S_WK 

K_W06 
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub 

P7S_WK 
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literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu P7S_WG 

K_W09 
Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we 
współczesnym i klasycznym języku mongolskim, współczesnym i klasycznym 
języku tybetańskim 

P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w zakresie 
warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych P7S_UW 

K_U05 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Mongolii i Tybetu w 
celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i 
zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 
Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych Mongolii i Tybetu a procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi 

P7S_UW 
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K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) Mongolii i Tybetu prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu 
(film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami 
tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury Mongolii i Tybetu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i 
studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując 
oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Mongolii i Tybetu P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa Mongolii i Tybetu P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem mongolskim i tybetańskim na poziomie B2 P6S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 

K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła we współczesnym i klasycznym języku mongolskim i/lub tybetańskim, 
odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 

Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Mongolii i Tybetu w języku polskim oraz w we 
współczesnym języku mongolskim i/lub tybetańskim z uwzględnieniem tradycji 
intelektualnej Mongolii i Tybetu 

P7S_UK 
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K_U19 
Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 
Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne P67S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Mongolii i Tybecie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz 
Mongolii i Tybetu P7S_KK 

K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Mongolii i Tybetu, traktuje kulturową 
synergię jako wartość dodaną 

P7S_KK 
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K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Mongolii i Tybecie 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury 
Mongolii i Tybetu 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
 4..1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyte

cki (W)* 
         2    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)** 
 10       10   B J / L / H / NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 ZU / ZP EP / EU  J / L / H / F 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 

Africa 
20 10       30 3 EP/ EU/ ZU / ZP/ 

PROJ/PREZ  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem 
studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
mongolska    30     30 3 ZU I ZP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka mongolskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Język i kultura 

tybetańska  
 

   30     30 3 ZU I ZP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tybetańskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN
AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia i analizowania tekstów orientalnych na przykładzie utworów napisanych w języku 
mongolskim współczesnym lub klasycznym, tybetańskim współczesnym lub klasycznym, lub języku mandżurskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 EU / EP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Konwersatorium  30       30 3 ZU / ZP B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Lektura artykułów w językach obcych na temat wybranych zagadnień mongolistycznych lub tybetologicznych pogłębiona 
dyskusja na ich temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

W pierwszym roku studiów na zajęciach dokonany zostaje wybór tematu pracy magisterskiej i student uzyskuje pomoc w 
wyborze materiałów źródłowych i pomocniczych. Przedstawienie ogólnych zasad konstruowania prac magisterskich z 
uwzględnieniem ich specyfiki, uzależnionej od tematyki. Nadzór nad zbieraniem materiału i jego opracowywaniem. Prezentacja 
przez studentów cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 
 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PREZ - prezentacja 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         2    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne(

W)** 
 10       10 4 ZU / ZP B J / L / H / NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 
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Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 EP / EU  J/ L/ H/ F 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

Język i kultura 
mongolska    30     30 4 EU I EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka mongolskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

 
Język i kultura 

tybetańska  
 

   30     30 4 EU I EP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tybetańskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN
AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia i analizowania tekstów orientalnych na przykładzie utworów napisanych w języku 
mongolskim współczesnym lub klasycznym, tybetańskim współczesnym lub klasycznym, lub języku mandżurskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 EU/ EP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

W pierwszym roku studiów na zajęciach dokonany zostaje wybór tematu pracy magisterskiej i student uzyskuje pomoc w 
wyborze materiałów źródłowych i pomocniczych. Przedstawienie ogólnych zasad konstruowania prac magisterskich z 
uwzględnieniem ich specyfiki, uzależnionej od tematyki. Nadzór nad zbieraniem materiału i jego opracowywaniem. Prezentacja 
przez studentów cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 190 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4.3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
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Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         3    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język i kultura 
mongolska    30     30 4 EU I EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka mongolskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 
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Język i kultura 

tybetańska  
 

   30     30 4 EU I EP  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tybetańskiego współczesnego na poziomie zaawansowanym. Zajęcia polegają na doskonaleniu i poszerzaniu 
praktycznych umiejętności z poziomu licencjata, na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z zastosowaniem fachowej terminologii i 
prowadzeniu konwersacji w zakresie różnych dziedzin życia kulturowego, społecznego i politycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07,K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, 

K_K12 

Teksty źródłowe    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN
AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia i analizowania tekstów orientalnych na przykładzie utworów napisanych w języku 
mongolskim współczesnym lub klasycznym, tybetańskim współczesnym lub klasycznym, lub języku mandżurskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, K_K02, K_K06, K_K08,K_K09 

Wykład 
monograficzny 30        30 3 EU / EP  

NAUKI O 
RELIGII I 

KULTURZE 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Wykład poświęcony prezentacji wybranego przez wykładowcę zagadnienia badawczego w oparciu o zasady metodologii 
językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter 
językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 EU/ EP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Konwersatorium  30       30 3 ZU / ZP B 
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Lektura artykułów w językach obcych na temat wybranych zagadnień mongolistycznych lub tybetologicznych pogłębiona 
dyskusja na ich temat. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17, 
K_K02, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Kontynuacja prac służących przygotowaniu treści pracy magisterskiej. Nadzór nad analizą zgromadzonego materiału 
badawczego. Prezentacja przez studenta cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         1    

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Wykład 
monograficzny 30        30 3 EU / EP  

NAUKI O 
RELIGII I 

KULTURZE 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Wykład poświęcony prezentacji wybranego przez wykładowcę zagadnienia badawczego w oparciu o zasady metodologii 
językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter 
językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 26 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Kontynuacja prac służących przygotowaniu treści pracy magisterskiej. Nadzór nad analizą zgromadzonego materiału 
badawczego. Prezentacja przez studenta cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi. Przygotowanie ostatecznej wersji pracy 
dyplomowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 
 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności – nie dotyczy 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 76% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 12% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 2% 

NAUKI HUMANISTYCZNE Filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE Historia 2% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

75 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 107 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82 % nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Orientalistyka – sinologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w 
perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Chin  (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) Chin P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku chińskim P7S_WG 

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Chin i 
ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 

K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Chin właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WK 
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K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) 
Chin P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin, Tajwanu  P7S_WG 

K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we współczesnym i 
klasycznym języku chińskim P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych Chin i Tajwanu w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną 
komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz 
formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać 
zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych P7S_UW 

K_U05 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Chin w celu analizowania i 
interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic 
między kulturami 

P7S_UK 

K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Chin a 
procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi P7S_UW 
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K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Chin, 
Tajwanu i chińskiego obszaru językowego prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 
Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i Tajwanu (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Chin w 
sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, 
stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Chin P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury 
Chin i Tajwanu P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa chińskiego P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem chińskimi na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U16 Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Chin i Tajwanu P7S_UK 

K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym i klasycznym języku chińskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a 
także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 
Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w we współczesnym języku chińskim z 
uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin 

P7S_UK 

K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku chińskim P7S_UK 
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K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w 
języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku chińskim P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

P7S_UU 
 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować 
relacje społeczne 

P67S_UG 
- 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o 
Chinach i Tajwanie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Chin P7S_KK 

K_K09 Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Chin i Tajwanu, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną P7S_KK 

K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i 
w Chinach i na Tajwanie 

P7S_KO 
 
 

K_K11 Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury Chin i Tajwanu 

P7S_KO 
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K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0)  

3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku Orientalistyka - sinologia 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 
której 

odnosi 
się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

     

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
* (W) 

         3    
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Konwersatorium 
orientalistyczne** (W) 

 10       10  ZP / ZU B J / L / H / 
NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii 
lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 
,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

30        30 3 EP/EU 
 

 
 

J / L / H /F 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

English texts about 
Asia and Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ ZU / ZP/ 
PROJ/PREZ 

 NKR 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów 
oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura chiński    60     60 4 ZP / ZU  NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. 
K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_U12;K_U13;K_U15;K_U16;K_U17;K_U18;K_
U19;K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 

Teksty źródłowe     30     30 3 ZP / ZU B L 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty literackie, 
teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na zajęciach i 
dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U12;K_U13;K_U15
;K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 

Cywilizacja chińska 
(W) 

 60       60 4 ZP / ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, religii i 
kultury chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w  ciągu dwóch lat zaliczyć 180 godzin   i 12 

punktów ECTS.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U11;K_U17;K_U18;K_K01;
K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 2 ZP / ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. Program 
obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie do 
tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 

Język i kultura 
starożytnych Chin 

   30     30 2 ZP / ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińśkiej, pozwalając 
na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście autentycznego tekstu. 
Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie tekst i kontekst odgrywają 
dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NK
R 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w 
tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny 
literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,K_U22, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

 
Dyscyplina 

(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne* 
(W) 

 10       10 4 ZP / ZU B J / L / H / 
NKR 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 
,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny** 
(W) 

30        30 3 EP / EU  J / L / H/ F 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych 
dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

Język i kultura 
chińska 

   60     60 5 EP / EU / ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11; 
K_U12;K_U13;K_U15; 
\K_U16;K_U17;K_U18;K_U19;K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 

Teksty źródłowe     30     30 3 ZP / ZU B L 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty literackie, 
teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na zajęciach i 
dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06; 
K_U08;K_U09;K_U10;K_U12;K_U13;K_U15;K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 

Cywilizacja 
chińska (W) 

 60       60 4 ZP /ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, 
religii i kultury chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w  ciągu dwóch lat zaliczyć 180 
godzin   i 12 punktów ECTS.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U11;K_U17;K_U18; 
K_K01;K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 2 ZU / ZP B NKR 
 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. Program 
obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie do 
tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 
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Język i kultura 
starożytnych Chin 

   30     30 3 EP /EU B NKR 
 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińskiej, pozwalając 
na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście autentycznego tekstu. 
Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie tekst i kontekst odgrywają 
dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, 
w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny 
literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22  K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 
(W) 

         3    

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Język i kultura chińska    60     60 6 EP / EU / ZU / 
ZP 

 NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu  
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności 
 rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. 
K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_U12 
;K_U13;K_U15;K_U16;K_U17;K_U18;K_U19; 
K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 
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Teksty źródłowe     60     60 6 ZP / ZU B L 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty 
literackie, teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na 
zajęciach i dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10; 
K_U12;K_U13;K_U15; 
K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 

Cywilizacja chińska 
(W) 

 60       60 4 ZP  / ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, 
religii i kultury 
 chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w ciągu dwóch lat zaliczyć 180 godzin i 12 
punktów ECTS.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10; 
K_U11;K_U17;K_U18;K_K01;K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 3 EP /EU / ZU / 
ZP 

B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. 
Program obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie 
do tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 

Wykład monograficzny 30        30 2 ZP /ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińskiej, 
pozwalając na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście 
autentycznego tekstu. Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie 
tekst i kontekst odgrywają dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne 
uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są 
zagadnienia z dziedziny literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
*w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr czwarty 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki*(W) 

         2    
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Wykład monograficzny 30        30 2 ZU / ZP B NKR 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przybliżenie studentom źródeł, historii rozwoju i najważniejszych zagadnień filozofii i doktryny 
buddyjskiej w Chinach  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01;K_W02;K_W03;K_W05;K_U06;K_U07;K_K05;K_K06K_K08;K_K09K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 26 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne 
uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są 
zagadnienia z dziedziny literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22  K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

*w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne  
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 68% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 15% 
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NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 5% 

NAUKI HUMANISTYCZNE filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE historia 5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Min. 112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Min 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

84 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 108 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82 % nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 12%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 2%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Orientalistyka – sinologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
  

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 
zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w 
perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Chin  (z zakresu kultury i 
literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) Chin P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku chińskim P7S_WG 

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Chin i 
ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 
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K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych 
wytworów kultury Chin właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub 
historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) 
Chin P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin, Tajwanu  P7S_WG 

K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we współczesnym i 
klasycznym języku chińskim P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych Chin i Tajwanu w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną 
komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności 
intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz 
formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie 
materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać 
zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych P7S_UW 

K_U05 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Chin w celu analizowania i 
interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic 
między kulturami 

P7S_UK 
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K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych Chin a 
procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi P7S_UW 

K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Chin, 
Tajwanu i chińskiego obszaru językowego prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 
Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami 
literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin i Tajwanu (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Chin w 
sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, 
stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-
politycznej/ językowej/ kulturowej Chin P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury 
Chin i Tajwanu P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa chińskiego P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem chińskimi na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U16 Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Chin i Tajwanu P7S_UK 

K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym i klasycznym języku chińskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a 
także innych źródeł 

P6S_UO 

K_U18 
Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu 
problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w we współczesnym języku chińskim z 
uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin 

P7S_UK 
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K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i 
wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku chińskim P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w 
języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku chińskim P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

P7S_UU 
 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować 
relacje społeczne 

P67S_UG 
- 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 
naukowej, zawodowej i społecznej P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o 
Chinach i Tajwanie 

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Chin P7S_KK 

K_K09 Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Chin i Tajwanu, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną P7S_KK 

K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i 
w Chinach i na Tajwanie 

P7S_KO 
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K_K11 Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej kultury Chin i Tajwanu 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, 
takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz 
bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0) 

3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku Orientalistyka - sinologia 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 
której 

odnosi 
się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
* (W) 

         3    

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Konwersatorium 
orientalistyczne** (W) 

 10       10  ZP / ZU B J / L / H / 
NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii 
lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 
,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny*** 
(W) 

30        30 3 EP/EU 
 

 
 

J / L / H /F 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 
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English texts about 
Asia and Africa 

20 10       30 3 EP/ EU/ ZU / ZP/ 
PROJ/PREZ 

 NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim. Celem zajęć jest 
podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem studiów 
oraz 
poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura chiński    60     60 4 ZP / ZU  NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. 
K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_U12;K_U13;K_U15;K_U16;K_U17;K_U18;K_
U19;K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 

Teksty źródłowe     30     30 3 ZP / ZU B L 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty literackie, 
teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na zajęciach i 
dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U12;K_U13;K_U15
;K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 
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Cywilizacja chińska 
(W) 

 60       60 4 ZP / ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, religii i 
kultury chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w  ciągu dwóch lat zaliczyć 180 godzin   i 12 

punktów ECTS.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U11;K_U17;K_U18;K_K01;
K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 2 ZP / ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. Program 
obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie do 
tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 

Język i kultura 
starożytnych Chin 

   30     30 2 ZP / ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińśkiej, pozwalając 
na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście autentycznego tekstu. 
Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie tekst i kontekst odgrywają 
dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NK
R 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, w 
tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny 
literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21,K_U22, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

* w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
** zaliczenie po II semestrze 
*** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 310+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok pierwszy 
Semestr drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

 
Dyscyplina 

(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne* 
(W) 

 10       10 4 ZP / ZU B J / L / H / 
NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02 ,K_U03 ,K_U04 ,K_U06 ,K_U07 ,K_U10 ,K_U11, K_U18 ,K_U20 ,K_K01 
,K_K02, 
K_K03 ,K_K04 ,K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny** 
(W) 

30        30 3 EP / EU  J / L / H/ F 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury właściwych 
dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i 
religioznawstwa lub historii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 
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studiów 

Język i kultura 
chińska 

   60     60 5 EP / EU / ZU / ZP  NKR 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11; 
K_U12;K_U13;K_U15; 
\K_U16;K_U17;K_U18;K_U19;K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 

Teksty źródłowe     30     30 3 ZP / ZU B L 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty literackie, 
teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na zajęciach i 
dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06; 
K_U08;K_U09;K_U10;K_U12;K_U13;K_U15;K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 

Cywilizacja 
chińska (W) 

 60       60 4 ZP /ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, 
religii i kultury chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w  ciągu dwóch lat zaliczyć 180 
godzin   i 12 punktów ECTS.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10;K_U11;K_U17;K_U18; 
K_K01;K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 2 ZU / ZP B NKR 
 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. Program 
obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie do 
tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 

Język i kultura 
starożytnych Chin 

   30     30 3 EP /EU B NKR 
 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińskiej, pozwalając 
na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście autentycznego tekstu. 
Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie tekst i kontekst odgrywają 
dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne uczestnictwo, 
w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są zagadnienia z dziedziny 
literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22  K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
* zaliczenie po II semestrze 
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 
(W) 

         3    

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
 

Język i kultura chińska    60     60 6 EP / EU / ZU / 
ZP 

 NKR 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu podnoszenie ogólnych kompetencji językowych studentów w zakresie czterech umiejętności: rozumienia 
tekstu  
pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i  wypowiedzi pisemnej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
umiejętności 
 rozumienia i przetwarzania języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_E02;K_W04;K_W07;K_W08;K_W09. 
K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U04;K_U05;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_U12 
;K_U13;K_U15;K_U16;K_U17;K_U18;K_U19; 
K_U21;K_U22;K_K01;K_K02;K_K03;K_K05;K_K06;K_K08;K_K09;K_K10;K_K11;K_K12 

Teksty źródłowe     60     60 6 ZP / ZU B L 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia polegają na lekturze tekstów chińskich (współczesnych oraz klasycznych) o wysokim stopniu trudności - teksty 
literackie, teksty o charakterze społecznym, historycznym, filozoficznym, książkowe lub prasowe. Studenci czytają tekst na 
zajęciach i dokonują jego tłumaczenia, z elementami analizy treściowej i językowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02;K_W03;K_W04;K_W05;K_W06;K_W07;K_W08;K_W09;K_W11;K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10; 
K_U12;K_U13;K_U15; 
K_U17;K_K02;K_K06;K_K08;K_K09 

Cywilizacja chińska 
(W) 

 60       60 4 ZP  / ZU / 
prezentacja 

B H/L/J/NKR 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii, literatury, polityki, językoznawstwa, 
religii i kultury 
 chińskiej. Student ma do wyboru konwersatoria z 5 dyscyplin, z których musi w ciągu dwóch lat zaliczyć 180 godzin i 12 
punktów ECTS.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W06;K_W07;K_W08;K_W10;K_W11;K_U01;K_U02;K_U03;K_U06;K_U08;K_U09;K_U10; 
K_U11;K_U17;K_U18;K_K01;K_K05;K_K07;K_K11 

Translatoryka 
stosowana 

 30       30 3 EP /EU / ZU / 
ZP 

B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia przygotowują studenta do pracy tłumacza pisemnego, oraz stanowią wprowadzenie do pracy tłumacza ustnego. 
Program obejmuje:  
1. Tłumaczenia pisemne autentycznych tekstów z zakresu komunikacji biznesowej, prawa, techniki, polityki, dziennikarstwa 
(chińsko-polskie i polsko-chińskie) 2. Tłumaczenia ustne konsekutywne (chińsko-polskie i polsko-chińskie) 3. Wprowadzenie 
do tłumaczeń symultanicznych 4. Kształcenie technik i warsztatu tłumacza 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03;K_W04;K_W09;K_U05;K_U06;K_U08;K_U13;K_U15;K_U16;K_U18K_U19;K_U21;K_K04;K_K10K_K;11K_K12 

Wykład monograficzny 30        30 2 ZP /ZU B NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia bazują na lekturze kolejnych ustępów „Dialogów konfucjańskich” i innych tekstów starożytnej kultury chińskiej, 
pozwalając na omawianie zagadnień gramatycznych, syntaktycznych i semantycznych w naturalnym kontekście 
autentycznego tekstu. Zagadnienia omawiane są stopniowo w miarę ich pojawiania się w tekście, dzięki czemu to właśnie 
tekst i kontekst odgrywają dominującą i prowadzącą rolę, a nie zewnętrznie narzucony sylabus gramatyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
 K_W03; KW04; K_W06;K_W07;K_W09; K_U02;K_U06;K_U08;K_U09;K_U11;K_K05;K_K06;K_K09;K_K11 
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Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne 
uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są 
zagadnienia z dziedziny literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

 
*w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok drugi 
Semestr czwarty 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki*(W) 

         2    
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot wybierany przez studenta z oferty Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Wykład monograficzny 30        30 2 ZU / ZP B NKR 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest przybliżenie studentom źródeł, historii rozwoju i najważniejszych zagadnień filozofii i doktryny 
buddyjskiej w Chinach  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01;K_W02;K_W03;K_W05;K_U06;K_U07;K_K05;K_K06K_K08;K_K09K_K11 

Seminarium 
magisterskie (W) 

  30      30 26 ZAL B J/L/H/F/
NKR 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Seminarium przygotowuje technicznie i merytorycznie do napisania pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego. Praca 
magisterska jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Od uczestników wymagane jest aktywne 
uczestnictwo, w tym przygotowywanie referatów na wybrane tematy. Podczas spotkań seminaryjnych dyskutowane są 
zagadnienia z dziedziny literatury lub historii, lub religii i filozofii, lub sztuki i estetyki, lub językoznawstwa chińskiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,K_U22  K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13 

*w tym min. 5 punktów ECTS za przedmiot z dziedziny nauk społecznych w ciągu całych studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 920+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne  
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
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– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 68% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 15% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 5% 

NAUKI HUMANISTYCZNE filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE historia 5% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
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Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 74 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Min. 112 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

Min 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

84 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 109 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82 % nauki o kulturze i religii 
Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 11%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 3%  

Nauki humanistyczne filozofia 2%  

Nauki humanistyczne historia 2%  

Nauki humanistyczne - 100% - 
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2. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:           orientalistyka – turkologia 
Poziom kształcenia:                    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent  

K_W01 
Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub nauki o 
kulturze i religii, filozofii lub historii 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 
zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej 

P7S_WG 

K_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień 
społeczno-politycznych) 

P7S_WG 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku tureckim P7S_WG 

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 
dotyczącej Turcji w ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie P7S_WK 

  



3 

 

K_W06 
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych wytworów kultury tureckiej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i 
studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii 

P7S_WK 

K_W07 Zna i rozumie rodzimą turecką tradycję naukową (metody analizy, interpretacji 
i wartościowania)  P7S_WK 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Turcji    P7S_WG 

K_W09 Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we 
współczesnym języku tureckim i/lub osmańskim P7S_WG 

K_W10 
Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych Turcji w zakresie warunkującym 
profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy P7S_UW 

K_U02 Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 
podstawie materiałów źródłowych P7S_UW 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze 
oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej P7S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych  P7S_UW 

K_U05 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U06 
Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Turcji w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i 
zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami 

P7S_UK 
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K_U07 Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 
religijnych Turcji a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi  P7S_UW 

K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej Turcji (film, prasa, piśmiennictwo o 
charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

P7S_UW 

K_U09 

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Turcji (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym) a zagadnieniami tradycji 
i współczesności 

P7S_UW 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury tureckiej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad 
kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia 
uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

P7S_UW 

K_U11 Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Turcji P7S_UW 

K_U12 Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury Turcji P7S_UW 

K_U13 Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa tureckiego P7S_UK 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 Posługuje się językiem tureckim na poziomie C1 P8S_UK 

K_U16 
Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście Turcji 

P7S_UK 

K_U17 
Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 
źródła we współczesnym języku tureckim i/lub języku osmańskim, odnieść się 
do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł 

P6S_UO 
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K_U18 
Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 
zakresu problematyki kulturowej Turcji w języku polskim oraz w we 
współczesnym języku tureckim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Turcji 

P7S_UK 

K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 
opinii i wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku tureckim P7S_UK 

K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów P7S_UK 

K_U21 Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim i we współczesnym języku tureckim P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób  P7S_UU 

K_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać 
kontakty i budować relacje społeczne  P7S_UG 

K_K03 Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z 
przedstawicielami odmiennych kultur  P7S_KO 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, zawodowej i społecznej  P7S_KO 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                             P7S_KK 

K_K06 
Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, 
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw 
społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych        

P7S_KK 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Turcji  

P7S_KR 
 

K_K08 Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz 
tradycji i spuścizny kulturowej Turcji P7S_KK 
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K_K09 
Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe Turcji, traktuje kulturową synergię jako 
wartość dodaną 

P7S_KK 

K_K10 
Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w Turcji 

P7S_KO 
 
 

K_K11 
Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej Turcji oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury 
tureckiej 

P7S_KO 
 
 

K_K12 
Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju 

P7S_UK 

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

3. Specjalność na kierunku studiów: nie dotyczy 
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4. Semestr dla kierunku 
 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyte

cki (W)* 
         3 EU / EP / ZU / ZP   

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)** 
 10       10   B J / L / H / NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)*** 
30        30 3 EP / EU  J / L / H / F 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 

 

English Texts 
about Asia and 

Africa 
20 10       30 3 EP/ EU/ ZU / ZP/ 

PROJ/PREZ  
NAUKI O 

KULTURZE I 
RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem zajęć 
jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem 
studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06 

Język i kultura 
turecka    60     60 8 EU I EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tureckiego na poziomie C1. Poznawanie podstaw specjalistycznego słownictwa z zakresu różnych dziedzin. 
Doskonalenie sprawności w posługiwaniu się zwrotami i wyrażeniami idiomatycznymi oraz konstrukcjami gramatycznymi o 
różnym stopniu trudności. Praca nad umiejętnością kopiowania gotowych struktur z dostosowaniem ich do zastanego kontekstu, 
jak też rozwijaniem umiejętności rozumienia ze słuchu współczesnej turecczyzny w jej różnych wariantach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,  K_U08, K_U09,  K_U12, K_U15, K_U16, K_U19, 

K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
tureckie    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Czytanie i rozumienie literackich tekstów tureckich (opowiadanie, dramat, esej) publikowanych przez wydawnictwa tureckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U03, K_U08, K_U09, K_U15, K_U21, K_K01, K_K03, K_K10, K_K11, K_U12 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 ZU / ZP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem seminarium jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej. Powinna ona być oparta na źródłach w 
języku tureckim i pokazywać, że student ma opanowany aparat naukowy. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu 
wybranych zagadnień z zakresu literatury lub historii lub językoznawstwa lub zagadnień społeczno-kulturowych Turcji na 
podstawie materiałów źródłowych w języku tureckim. Efektem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U03, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, 

K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** zaliczenie po II semestrze 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 680 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRE - prezentacja 
– Inne (należy podać jakie) 

  



11 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Konwersatorium 
orientalistyczne 

(W)* 
 10       10 4 ZU / ZP B J / L / H / NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 

Przedmiot 
metodologiczny 

(W)** 
30        30 3 EP / EU  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 
językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20, K_K04 
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Język i kultura 
turecka    60     60 8 EU I EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tureckiego na poziomie C1. Poznawanie podstaw specjalistycznego słownictwa z zakresu różnych dziedzin. 
Doskonalenie sprawności w posługiwaniu się zwrotami i wyrażeniami idiomatycznymi oraz konstrukcjami gramatycznymi o 
różnym stopniu trudności. Praca nad umiejętnością kopiowania gotowych struktur z dostosowaniem ich do zastanego kontekstu, 
jak też rozwijaniem umiejętności rozumienia ze słuchu współczesnej turecczyzny w jej różnych wariantach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09,  K_U12, K_U15, K_U16, K_U19, 
K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
tureckie    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN

AWSTWO 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Czytanie i rozumienie literackich tekstów tureckich (opowiadanie, dramat, esej) publikowanych przez wydawnictwa tureckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U03, K_U08, K_U09, K_U15, K_U21, K_K01, K_K03, K_K10, K_K11, K_U12 

Język i kultura 
osmańska    30     30 2 EU I EP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Na tych zajęciach studenci będą się uczyć języka osmańskiego. Studenci będą czytać fragmenty z książek i rękopisów. Dowiedzą 
się o rozwoju języka tureckiego pomiędzy XIII a XX wiekiem. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W09, K_W11, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15, K_K03, K_K05, K_K11 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 ZU / ZP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem seminarium jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej. Powinna ona być oparta na źródłach w 
języku tureckim i pokazywać, że student ma opanowany aparat naukowy. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu 
wybranych zagadnień z zakresu literatury lub historii lub językoznawstwa lub zagadnień społeczno-kulturowych Turcji na 
podstawie materiałów źródłowych w języku tureckim. Efektem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U03, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

 
* zaliczenie po II semestrze 
**np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 680 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny  
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4.3 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         1 EU / EP / ZU / ZP   

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Język i kultura 
turecka    60     60 8 EU I EP  

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  

Nauka języka tureckiego na poziomie C1. Poznawanie podstaw specjalistycznego słownictwa z zakresu różnych dziedzin. 
Doskonalenie sprawności w posługiwaniu się zwrotami i wyrażeniami idiomatycznymi oraz konstrukcjami gramatycznymi o 
różnym stopniu trudności. Praca nad umiejętnością kopiowania gotowych struktur z dostosowaniem ich do zastanego kontekstu, 
jak też rozwijaniem umiejętności rozumienia ze słuchu współczesnej turecczyzny w jej różnych wariantach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,  K_U08, K_U09,  K_U12, K_U15, K_U16, K_U19, 
K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K10, K_K11, K_K12 

Teksty źródłowe 
tureckie    30     30 4 ZU I ZP B LITERATUROZN

AWSTWO 
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Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Czytanie i rozumienie literackich tekstów tureckich (opowiadanie, dramat, esej) publikowanych przez wydawnictwa tureckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U03, K_U08, K_U09, K_U15, K_U21, K_K01, K_K03, K_K10, K_K11, K_U12 

Język i kultura 
osmańska    30     30 4 EU I EP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 
Na tych zajęciach studenci będą się uczyć języka osmańskiego. Studenci będą czytać fragmenty z książek i rękopisów. Dowiedzą 
się o rozwoju języka tureckiego pomiędzy XIII a XX wiekiem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W09, K_W11, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15, K_K03, K_K05, K_K11 

Wykład 
monograficzny 30        30 4 EU / EP  

NAUKI O 
RELIGII I 

KULTURZE 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Wykład poświęcony prezentacji wybranego przez wykładowcę zagadnienia badawczego w oparciu o zasady metodologii 
językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter 
językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, K_U11, K_U12, K_U20, K_U21, 
K_K01, K_K04, K_K06, K_K08, K_K09 

Przedmiot 
specjalizacyjny  30       30 3 ZU / ZP B 

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z zasadami metodologii językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i stosowaniu jej 
w badaniach naukowych. Zajęcia mają charakter językoznawczy i/lub filologiczny i/lub kulturoznawczy. Doskonalenie 
umiejętności stosowania przyjętej metodologii w badaniach naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U16, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 6 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem seminarium jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej. Powinna ona być oparta na źródłach w 
języku tureckim i pokazywać, że student ma opanowany aparat naukowy. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu 
wybranych zagadnień z zakresu literatury lub historii lub językoznawstwa lub zagadnień społeczno-kulturowych Turcji na 
podstawie materiałów źródłowych w języku tureckim. Efektem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U03, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11, K_K13 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
  



18 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 680 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmiot 
ogólnouniwersyt

ecki (W)* 
         4 EU / EP / ZU / ZP   

Treści 
programowe dla 

przedmiotu  
Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 

programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student 

Seminarium 
magisterskie (W)   30      30 26 ZAL B J/L/H/F/NKR 

Treści 
programowe dla 

przedmiotu 

Celem seminarium jest kształcenie studenta w zakresie pisania pracy magisterskiej. Powinna ona być oparta na źródłach w 
języku tureckim i pokazywać, że student ma opanowany aparat naukowy. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu 
wybranych zagadnień z zakresu literatury lub historii lub językoznawstwa lub zagadnień społeczno-kulturowych Turcji na 
podstawie materiałów źródłowych w języku tureckim. Efektem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U03, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11 

 
* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych ( w ciągu całych studiów) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 60 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 680 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
– (W) – przedmiot do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
NAUKI HUMANISTYCZNE nauki o kulturze i religii 81% 

NAUKI HUMANISTYCZNE literaturoznawstwo 13% 

NAUKI HUMANISTYCZNE językoznawstwo 2% 

NAUKI HUMANISTYCZNE filozofia 1% 

NAUKI HUMANISTYCZNE historia 2% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 (cztery) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

minimum 5 ECTS 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

69 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 110 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika  
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Pedagogika 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach 
pedagogiki oraz terminologię dyscyplin pokrewnych 

P7S1_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu źródła i usytuowanie pedagogiki w systemie nauk oraz jej 
relacje z innymi dyscyplinami nauki 

P7S1_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologiczne paradygmaty badań w naukach społecznych P7S1_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki (subdyscypliny, specjalności), 
w zakres której wchodzą podstawy teoretyczne i rozwiązania metodyczne 

P7S1_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu charakterystykę ontogenetycznego rozwoju człowieka P7S1_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych ich 
misję, cele, funkcje oraz zasady organizacji 

P7S1_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania P7S1_WG 
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oraz wsparcia w rozwoju  

K_W08 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, historyczne i kulturowe konteksty oraz 
determinanty tego rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji społecznych oraz ich 
wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S1_WK 

K_W09 różne struktury społeczne, wiążące je relacje oraz ich znaczenie dla procesów 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

K_W10 różnorodność środowisk wychowawczych, w których zakres wchodzą właściwe im 
zjawiska i procesy 

P7S1_WK 

K_W11 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia do 
systemów edukacji w innych krajach 

P7S1_WK 

K_W12 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu oraz prawo autorskie, a także 
konieczność zarządzania własnością intelektualną 

P7S1_WK 

K_W13 pojęcia i teorie z zakresu psychologii edukacyjnej oraz możliwość ich wykorzystywania 
w pracy pedagoga 

P7S1_WG 

K_W14 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w formie 
przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać 
informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria 
ich interpretacji 

P7S1_UW 

K_U02 integrować wiedzę  teoretyczną pedagogiki i bliskich jej dyscyplin; analizować, 
diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne 

P7S1_UW 
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K_U03 formułować problemy, pytania badawcze, adekwatnie dobierać metody, techniki, 
konstruować lub adekwatnie wybierać narzędzia badawcze, analizować, prezentować 
wyniki badań, formułować wnioski, postulować wprowadzenie uzasadnianych 
badaniami zmian, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań badawczych w obrębie 
wybranej problematyki 

P7S1_UW 

K_U04 dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw  

P7S1_UW 

K_U05 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie sposób działania, uwzględniając 
stosowne techniki, metody oraz odpowiednią perspektywę teoretyczną w celu 
uzyskania założonych efektów w pracy zawodowej 

P7S1_UW 

K_U06 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S1_UW 

K_U07 komunikować się stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

P7S1_UK 

K_U08 w poprawny merytorycznie i formalnie jasny, precyzyjny sposób operować słowem 
mówionym i pisanym (język polski lub obcy), konstruować wypowiedzi prezentujące i 
uzasadniające racje dotyczące problemów i zagadnień pedagogicznych oraz  
formułować opinie krytyczne, w wypowiedziach tych uwzględnia różne stanowiska 
teoretyczne, wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz innych nauk 

P7S1_UK 

K_U09 wypowiadać się i przygotować prace pisemne z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin 
w języku polskim i języku obcym - zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S1_UK 
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K_U10 pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami współtworząc 
i realizując wyznaczone cele, a także rozwiązywać problemy edukacyjne i 
podejmować działania pedagogiczne 

PS7_UO 

K_U11 rozpoznać poziom oraz zakres swojej wiedzy i umiejętności oraz samodzielnie 
planować i realizować uczenie się przez całe życie, mając na uwadze rozwój osobisty i 
zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych osób uczestniczących w procesach 
wychowawczych i/lub edukacyjnych 

PS7_UU 

K_U12 wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej w planowaniu działań 
pedagogicznych, ich przeprowadzaniu i ewaluacji 

P7S1_UW 

K_U13  samodzielnie przygotować biznesplan planowanego przedsięwzięcia edukacyjnego P7S1_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności,  rozszerzonego o 
wymiar interdyscyplinarny 

PS7_KK 

K_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

PS7_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

PS7_KO 

K_K04 planowania i podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej 
kariery zawodowej 

PS7_KO 

K_K05 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

PS7_KR 

K_K06 przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz PS7_KR 



6 

za przygotowanie do wykonywanej pracy 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Trener kompetencji miękkich 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice i andragogice ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki uczenia się osób dorosłych, rozwoju 
osobistego i zawodowego, niezbędną w pracy trenera kompetencji miękkich 

K_W01, K_W02 

S1_W02 teorie, modele, zjawiska, procesy, uwarunkowania, mechanizmy umożliwiające 
projektowanie oraz realizację zadań rozwojowych i zawodowych  

K_W01, K_W07 
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S1_W03 w pogłębionym stopniu podejścia metodologiczne, metody i narzędzia badawcze 
stosowane zarówno w sytuacjach edukacyjnych, jak również w pracy zawodowej 
trenera 

K_W03, K_W04 

S1_W04 w pogłębionym stopniu charakterystykę rozwoju człowieka w poszczególnych 
okresach dorosłości 

K_W05 

S1_W05 w pogłębionym stopniu kulturowe i społeczne konteksty rozwoju współczesnego 
rynku usług edukacyjnych dla dorosłych, a także zasady funkcjonowania obecnych 
na nim firm, organizacji i instytucji 

K_W06, KW08, K_W09 

S1_WO6 nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz 
ich znaczenie w budowaniu zaangażowania i zwiększania efektywności procesu 
uczenia się dorosłych  

K_W07 

S1_W07 teoretyczne aspekty szeroko rozumianej przedsiębiorczości umożliwiające 
promowanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej/organizacji pozarządowej 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W14 

S1_W08 warunki, zjawiska i procesy zachodzące w różnorodnych grupach uczestników 
edukacji dorosłych istotnych w kontekście planowanych i podejmowanych rozwiązań 
edukacyjnych 

K_W07 

S1_W09 terminologię i rozwiązania metodyczne umożliwiające efektywne zarządzanie grupą i 
procesem edukacyjnym stosowanie do reprezentowanych przez uczestników stylów 
uczenia 

K_W01, K_W07 

S1_W10 pojęcia, zagadnienia, kontekst i podstawowe problemy edukacji dorosłych w języku 
angielskim 

K_W01, K_W07 

S1_W11 osobisty potencjał, obszary pracy i możliwości rozwoju osobistego oraz innych osób 
uczestniczących w procesach edukacyjnych 

K_W11 

S1_W12 etykę pracy trenera oraz obowiązujące prawo własności intelektualnej K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 analizować, interpretować sytuacje i zjawiska z obszaru edukacji dorosłych w 
kontekście posiadanej wiedzy teoretycznej oraz dostępnych źródeł 

K_U01 

  



8 

S1_U02 zaprojektować i przeprowadzić warsztaty kompetencji miękkich dostosowane do 
różnorodnych grup osób dorosłych oraz przeprowadzić ewaluację pracy własnej w 
sposób krytyczny i refleksyjny  

K_U02 

S1_U03 zastosować nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb grupy 
docelowej uczestników edukacji dorosłych 

K_U02 

S1_U04 identyfikować sytuacje trudne i problemy w sytuacjach edukacyjnych i/lub 
zawodowych oraz projektować rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej   

K_U04, K_U05, K_U13 

S1_U05 prowadzić  obserwacje, formułować wnioski, proponować i wdrażać nowe 
rozwiązania w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych i zawodowych 

K_U04 

S1_U06 zastosować różnorodne rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w 
celu kreowania wizerunku zawodowego oraz maksymalizowania efektów 
prowadzonej działalności edukacyjnej i zawodowej 

K_U06 

S1_U07 komunikować się z poszanowaniem potrzeb innych osób,  argumentować w sposób 
rzeczowy, bezpośredni i efektywny stosując odpowiednie narzędzia, techniki i style 
komunikacyjne  

K_U07 

S1_U08 dokonywać skutecznej autoprezentacji, formułować sądy, prezentować własne 
stanowisko w sposób rzeczowy i poprawny merytorycznie z problematyki edukacji 
dorosłych (w języku polskim i angielskim, w formie ustnej i pisemnej)  

K_U08, K_U09 

S1_U09 wykorzystać pozycję naturalnego lidera, przewodzić zespołem realizując założone 
cele, a także współpracować z uczestnikami procesów edukacyjnych oraz z innymi 
podmiotami w ramach pracy zawodowej 

K_U10 

S1_U10 stale identyfikować obszary rozwoju osobistego i zawodowego, podejmować 
działania rozwojowe w procesie całożyciowego uczenia się oraz wspierania i 
wspomagania rozwoju innych osób uczestniczących w procesach edukacyjnych 

K_U11 

S1_U11 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, projektować i podejmować działania 
sprzyjające realizacji własnej kariery zawodowej  

K_U12, K_U13 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego rozwijania własnego potencjału rozwojowego, podnoszenia wiedzy 
i rozwoju umiejętności niezbędnych w pracy edukacyjnej trenera oraz realizacji jego 
kariery zawodowej  

K_K01, K_K02 

S1_K02 proponowania rozwiązań, projektowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
obszarze rozwoju kompetencji miękkich, przeznaczonych dla różnorodnych grup 
osób dorosłych  

K_K03 

S1_K03 planowania i rozwijania własnego potencjału osobistego oraz podejmowania działań 
sprzyjających realizacji własnej kariery zawodowej 

K_K04 

S1_K04 wykonywania pracy trenera, rozwiązywania pojawiających się w trakcie pracy 
problemów i dokonywania wyborów zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
obowiązującym prawem własności intelektualnej 

K_K05 

S1_K05 rzetelnego oraz świadomego projektowania i wykonywania działań, rozwiązań, 
diagnoz i opinii zawodowych oraz przyjmowania odpowiedzialności za wynikające z 
nich skutki 

K_K06 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
 

w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w doradztwie zawodowym K_W01 

S2_W02 w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu doradztwa zawodowego i 
gromadzenia danych z przedmiotowego zakresu 

K_W04 
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S2_W03 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki w zakres, których wchodzą 
rozwiązania metodyczne związane z warsztatem pracy doradcy zawodowego 

K_W04 

S2_W04 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych sytuacjach zawodowych 

K_W05 

S2_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S2_W06 teorie zarządzania karierą i rozwojem zawodowym K_W07 

S2_W07 
 

współczesne kierunki rozwoju doradztwa o poradnictwa, ma świadomość 
historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S2_W08 instytucje rynku pracy i wiążące je relacje w kontekście współczesnego rynku pracy K_W06 

S2_W09 różnorodność środowisk wychowawczych w których funkcjonuje człowiek dorosły 
oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów 

K_W10 

S2_W10 strukturę, założone i realizowane funkcje rynku pracy oraz instytucji na nim 
funkcjonujących oraz odniesienia do rynku pracy w innych krajach 

K_W09, K_W11 

S2_W11 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 obserwować różnorodne zjawiska związane z rynkiem pracy, wyszukiwać, 
gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i 
przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S2_U02 
 

potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy biorąc pod uwagę wiedzę 
teoretyczna z pedagogiki i bliskich jej dyscyplin 

K_U02 

S2_U03 potrafi prezentując (z uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, 
wątpliwości, wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać zdobytą wiedzę 
uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także różne stanowiska 
autorskie 

K_U12 
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S2_U04 potrafi obserwować, konstruować diagnozy, formułować sądy do opisu zachowań 
odnoszące się do rzeczywistości społecznej, analizować przyczyny, motywy, wzory 
zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

KU_04 

S2_U05 podejmować analizę działań praktycznych stosując należycie dobrze dobraną 
perspektywę teoretyczną 

K_U05 

S2_U06 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie różnorodne rozwiązania doradcze  
uwzględniając stosowne techniki i metody gwarantujące  konkretne efekty  

K_U05 
 

S2_U07 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

K_U06 

S2_U08 pracować w zespole, sprawnie realizować wyznaczone cele i komunikować się w 
grupie, przewodzić zespołowi, dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań 

K_U10 

S2_U09 prawidłowo identyfikuje dylematy w obszarze dziedzinowym i rozwiązuje je 
współpracując z różnymi i instytucjami działającymi na rzecz problemów 
edukacyjnych i podejmowania działań pedagogicznych związanych z doradztwem 
zawodowym 

K_U10 

S2_U10 Biorąc pod uwagę rozwój osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych 
osób poprzez analizowanie poziomu i zakresu swojej wiedzy samodzielnie planuje i 
realizuje uczenie się przez całe życie 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
 

całożyciowego doskonalenia własnych kompetencji zawodowych oraz wspierania 
innych w tym zakresie 

K_K01, K_K04 

S2_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S2_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz antycypowania skutków swojej 
społecznej działalności 

K_K03 
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S2_K04  identyfikowania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
podejmowania prób ich rozstrzygnięcia  
 

K_K05 

S2_K05 współpracy w grupie, dążenia do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz 
za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 terminologię na poziomie rozszerzonym z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kontekście międzykulturowym 

K_W01 

S3_W02 w pogłębionym stopniu źródła i relacje pedagogiki z antropologią, psychologią 
społeczną, socjologią, wiedzą o kulturze i mediach 

K_W02 

S3_W03 genezę i konteksty historyczne, kulturowe oraz determinanty rozwojowe 
współczesnego społeczeństwa wielokulturowego 

K_W08 

S3_W04 w pogłębionym stopniu swoistość metodologiczną badań pedagogicznych, posiada 
także wiedzę z zakresu projektowania diagnoz społecznych i kulturowych oraz 
konstruowania narzędzi diagnostycznych, jak również wykorzystywania metod 
diagnostycznych w procesie poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

K_W03 
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S3_W05 w pogłębionym stopniu miejsce animacji społeczno-kulturalnej oraz polityki 
oświatowej w obrębie nauk pedagogicznych 

K_W04 

S3_W06 swoistość funkcjonowania różnych grup wiekowych i społecznych w obszarach 
kultury i życia zawodowego oraz procesów komunikacyjnych zachodzących w 
relacjach interpersonalnych 

K_W05 

S3_W07 różnorodne instytucje rządowe i pozarządowe działające w obszarze animacji i 
poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie 

K_W09 

S3_W08 w pogłębionym stopniu typologie i projektowanie struktur organizacyjnych w obszarze 
społeczeństwa wielokulturowego 

K_W06, K_W09 

S3_W09 kulturowe uwarunkowania procesu kształcenia i pełnienia ról społeczno-zawodowych 
w grupach wielokulturowych 

K_W09 

S3_W10 w pogłębionym stopniu różnorodne instytucje (edukacyjne, opiekuńcze, 
wychowawcze, kulturalne), ich misje, cele, działalności, funkcje, zasady organizacji 

K_W06 

S3_W11 teorie procesów edukacyjnych, uczenia się, nauczania, wychowania i animacji 
społeczno-kulturalnej 

K_W07 

S3_W12 w pogłębionym stopniu uwarunkowania i zróżnicowanie środowisk wychowawczych i 
uczestników procesu animowania oraz procesu doradczego i negocjacyjnego 

K_W10 

S3_W13 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji i odniesienia do systemów 
edukacji  poza granicami kraju 

K_W11 

S3_W14 zasady etyki w zawodzie animatora i doradcy edukacyjnego  K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu animacji i poradnictwa 
zawodowego do interpretowania problemów społeczeństwa wielokulturowego 

K_U01 

S3_U02 integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań 
praktycznych w zakresie animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_U02 

S3_U03 korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako platformy 
wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości 

K_U06 



14 

S3_U04 budować wypowiedzi w mowie i piśmie poprawne pod względem merytorycznym i 
formalnym oraz formułować krytyczne opinie i oceny 

K_U08 

S3_U05 sprawnie posługiwać się wybranymi metodami i technikami do generowania, 
przetwarzania i analizowania danych empirycznych oraz określić właściwą ich 
interpretację i zakres stosowalności 

K_U03 

S3_U06 świadomie i celowo wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie edukacji do obserwacji, 
dokonywać analizy i syntezy oraz oceny zjawisk typowych i nietypowych w 
środowisku wielokulturowym 

K_U01 

S3_U07 wybrać odpowiednią podstawę teoretyczną do opisu i interpretacji zjawisk 
społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w 
działaniach praktycznych 

K_U02 

S3_U08 konstruować oryginalne projekty edukacyjne i wychowawcze z zastosowaniem 
metodyki pracy animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie 
wielokulturowym 

K_U05 

S3_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i animować uczestników procesu kształcenia w celu 
kształtowania pozytywnej postawy wobec edukacji permanentnej 

K_U11 

S3_U10 
 

posługiwać się wybranymi urządzeniami i technologiami medialnymi w projektowaniu 
i realizacji celów zawodowych, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce animacyjnej i 
doradczej 

K_U06 

S3_U11 
 

komunikować się, stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

K_U07 

S3_U12 
 

pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami, 
współtworząc i realizując wyznaczone cele  

K_U10 
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S3_U13 
 

dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw 
występujących w społeczeństwie wielokulturowym 

K_U04 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, dotyczącego 
problemu wielokulturowości w edukacji, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju osobistego oraz pogłębiania 
wiedzy z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K02 

S3_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

K_K03 

S3_K04 podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej kariery 
zawodowej oraz uznania i wykorzystania wiedzy pedagogicznej i dyscyplin 
pokrewnych w budowaniu własnego warsztatu zawodowego animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego 

K_K04 

S3_K05 identyfikowania się z założonymi celami pracy animatora i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz projektowania i realizowania działań w tym zakresie  

K_K06 

S3_K06 podejmowania odpowiedzialności za własne działania w pracy animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego i ich skutki społeczne oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

K_K05 

S3_K07 współpracy z ludźmi i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu 
animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K06 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Edukacja artystyczna i medialna  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu edukacyjną funkcję sztuki i kultury K_W02, K_W07 
S4_W02 zależności między różnymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi zajmującymi 

się kulturą, sztuką i edukacją 
K_W02 

S4_W03 w pogłębionym stopniu założenia, koncepcje i funkcje edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W04, K_W09 

S4_W04 w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W01 

S4_W05 edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, 
sztuki ludowej, kultury muzycznej 

K_W07 

S4_W06 metody edukacji artystycznej, edukacji muzealnej, metody stosowane w nauczaniu 
plastyki w szkole 

K_W06, K_W07, K_W12 

S4_W07 pojęcia z zakresu komunikacji oraz sposoby posługiwania się mediami w przestrzeni 
edukacyjno-kulturowej 

K_W07, K_W08, K_W12 

S4_W08 zjawiska z obszaru cyberkultury, ich determinanty i przyczyny K_W09, K_W12 

S4_W09 aktualną ofertę wystawienniczą i edukacyjną wybranych instytucji kultury K_W06, K_W09, 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 dokonać oceny działań artystycznych pod kątem ich aspektów edukacyjnych K_U01, K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U02 dokonać interpretacji dzieł sztuki, działań artystycznych i tekstów kultury wizualnej 
jako zjawisk społecznych 

K_U01, K_U08, K_U07 

S4_U03 połączyć komentarz artystyczny z głównymi problemami człowieka współczesnego, 
kultury współczesnej 

K_U02, K_U08 

S4_U04 zaprojektować i przeprowadzić działania edukacyjne w przestrzeni artystycznej, 
muzealnej, społecznej i szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki oraz 
potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 
K_U10 

S4_U05 zaprojektować i przeprowadzić indywidualne i grupowe warsztaty artystyczne, 
plastyczne, performatywne, dramowe oraz interdyscyplinarne projekty twórcze 

K_U05, K_U07, K_U11, K_U10 

S4_U06 zaprojektować i przeprowadzić lekcje plastyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 

S4_U07 dokonać krytycznej oceny działań edukacyjnych w przestrzeniach muzealnych i 
innych obszarach kultury współczesnej 

K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U08 wykorzystać media oraz wybrane techniki multimedialne w działalności edukacyjnej K_U07, K_U06, K_U07 

S4_U09 przeprowadzić krytyczną analizę komunikatów medialnych oraz ocenić rolę mediów w 
kształtowaniu postaw społecznych 

K_U01, K_U02, K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 projektowania, organizowania i realizowania działań i projektów edukacyjno-
artystycznych w instytucjach artystycznych, społecznych i edukacyjnych 

K_K02 

S4_K02 wyrażania własnego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę z 
zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk i odmiennych poglądów 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i działania 

K_K06 

S4_K03 przestrzegania etyki zawodowej K_K05 

S4_K04 pełnienia funkcji popularyzatora i mandatariusza sztuki w środowisku lokalnym K_K03 
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S4_K05 czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym K_K02, K_K03 
S4_K06 identyfikacji zakresu swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na potrzebę 

permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01, K_K04 

S4_K07 respektowania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów procesu edukacyjnego K_K06 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 teoretyczne podstawy opieki i wychowania, pomocy społecznej oraz pracy społeczno-
wychowawczej z różnymi grupami osób wymagających wsparcia, a także  
terminologie nauk pokrewnych i relacje z innymi naukami 

K_W01, K_W02, K_W06 
 

S5_W02 historyczne i społeczne przemiany rodziny, uwarunkowania sytuacji dziecka w 
rodzinie i społeczeństwie  

K_W01, K_W02, 

S5_W03 specyfikę funkcjonowania współczesnych środowisk wychowawczych i metody ich 
analizy w różnych dyscyplinach nauki 

K_W03, K_W09, K_W10 

S5_W04 podstawy prawne i organizacyjne systemu opieki nad dziećmi w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej 

K_W0 3, K_W06, KW_11 

S5_W05 prawne podstawy pracy społeczno-wychowawczej w różnych środowiskach  K_W01, K_W02 

S5_W06 etyczne zagadnienia działań podejmowanych na rzecz dzieci i innych grup 
społecznych i kontekst etyczny działań w relacji dziecko-rodzina-państwo  

K_W12, K_W06 

S5_W07 ma orientację w polityce UE dotyczącej opieki i ochrony dziecka, zna unijne 
rekomendacje dotyczące pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem 

K_W10, K_W11 
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S5_W08 zróżnicowanie systemów pomocy dziecku i rodzinie na świecie oraz przykłady działań 
na rzecz niwelacji nierówności wśród dzieci 

K_W11 

S5_W09 najważniejsze metody i techniki rozpoznawania potrzeb różnych grup i środowisk 
społecznych oraz instytucje, formy i metody działań pomocy i wsparcia oraz 

K_W06, K_W07 

S5_W10 cele, zadania i zasady funkcjonowania instytucji służb pomocy dzieciom, rodzinom i 
innym grupom wymagającym wsparcia  o zna procedury korzystania z pomocy 
wybranych instytucji  

K_W06, K_W07 

S5_W11 społeczne i psychologiczne uwarunkowania procesów wychowawczych K_W01, K_W02,  

S5_W12 aktualne problemy społeczne oraz  narzędzia ewaluacji programów pomocy 
społecznej adresowane do różnych odbiorców 

K_W02, K_W03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 obserwować i analizować różnorodne środowiska wychowawcze posługując się 
metodami i technikami diagnostycznymi z wykorzystaniem różnych teorii 

K_U01, K_U02, 

S5_U02 dostrzec i scharakteryzować problemy wychowawcze dzieci i pomóc w ich 
rozwiązaniu 

K_U04, 

S5_U03 potrafi zastosować kryteria dotyczące jakości życia do opisu sytuacji dzieci w 
wybranym regionie/kraju świata 

K_U02, K_U03 

S5_U04 odpowiednio do potrzeb jednostki/grupy/środowiska dobrać metody diagnostyczne i 
podjąć stosowne działania   

K_U02, K_U05 

S5_U05 potrafi prawidłowo odczytać i zastosować przepisy prawa w sytuacjach 
wymagających interwencji w rodzinie 

K_U02, K_U03 

S5_U06 właściwie opisywać, interpretować i oceniać dane  zebrane na temat dziecka i rodziny 
i formułować poprawne wnioski dotyczące postulowanych działań  społeczno-
wychowawczych 

K_U03, K_U09 

S5_U07 wykorzystać wiedzę teoretyczną z  zakresu opieki, wychowania i praw dziecka do 
interpretowania  zachowań dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, 

K_U01, K_U03 

S5_U08 formułować pytania badawcze i dokonać analizy aktualnych kwestii społecznych  K_U02, K_U03 
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S5_U09 zastosować znane koncepcje teoretyczne do analizy sytuacji dziecka i rodziny K_U01, K_U03 

S5_U10 podejmować interwencje w sytuacji kryzysowej w rodzinie, grupie, instytucji i 
proponować adekwatne do sytuacji rozwiązania  

K_U05 
 

S5_U11 potrafi dokonać ewaluacji programów wychowawczych i społecznych K_U02, K_U03 

S5_U12 zdobywać i wykorzystywać nowe informacje na temat najlepszych sposobów pomocy 
dziecku i wsparcia rodziny w trudnej sytuacji w zróżnicowanych środowiskach 

K_U01, K_U06, 

S5_U13 zajmować stanowisko i samodzielnie formułować dobrze uargumentowane sądy na 
temat proponowanych rozwiązań sytuacji problemowych w różnych środowiskach 

K_U08, K_U09 

S5_U14 sformułować plan pomocy oraz przekonywującą argumentację w piśmie procesowym 
w sprawach rodzinnych 

K_U09 

S5_U15 pracować w zespole wychowawczym i wspólnie realizować zadania wyznaczone 
planem pracy danej instytucji/organizacji 

K_U10, K_U12 

S5_U16 współpracować z rodziną w celu doskonalenie umiejętności wychowawczych  K_U07, K_U10 

S5_U17 tworzyć  i realizować cele z grupą dzieci K_U10, K_U16 

S5_U18 zorganizować zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb odbiorców 
działań 

KU_10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 uzupełniania wiedzy teoretycznej o doświadczenia zdobywane w ramach 
samodzielnie wybranych praktyk 

K_K01, K_K02, 

S5_K02 uzupełniania wiedzy i umiejętności dokonując wyboru zajęć fakultatywnych 
pogłębiających program specjalizacji 

K_K01,  K_K02 

S5_K03 współdziałania w grupie w celu stworzenia i realizacji programu pomocy dla osób i 
grup wymagających wsparcia 

K_K02 

S5_K04 uczestnictwa w programach pracy z dziećmi, grupami, rodzinami, środowiskiem 
ocenę tych programów i uwzględniania w procesie ewaluacji opinii realizatorów, 

K_K02 
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współuczestników i beneficjantów 

S5_K05 nawiązania kontaktu z dziećmi, rodzinami, grupami, szczególnie potrzebującymi 
wsparcia i wspólnego działania w ich interesie  

K_K03 

S5_K06 organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zorganizowanych praktyk K_K03 

S5_K07 współpracy w zespołach działających na rzecz dzieci i rodzin oraz  podejmowania w 
nich różnych ról 

K_K02, K_K03 

S5_K08 dokonywania analizy sytuacji wychowawczych i społecznych w różnych środowiskach 
i podejmowania inicjatyw środowiskowych 

K_K02, K_K03 

S5_K09 działania zgodnie z etyką zawodową pedagoga i pracownika służb społecznych K_K05 

S5_K10 rozstrzygania dylematów związanych z pracą z społeczno-wychowawczą zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej 

K-K05 

S5_K11 stosowania zasady etyki zawodowej we wszystkich działaniach na rzecz dziecka i 
rodziny 

K_K05 

S5_K12 odpowiedzialnie przygotowywać się do zaplanowanej pracy K_K04, K_K05 

S5_K13 przyjmować odpowiedzialność za prowadzone działania i ich skutki K_K06 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
 

w pogłębionym stopniu stosuje terminologię z zakresu zarządzania 
placówkami oświatowymi 

K_W01 

S6_W02 
 

w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania placówkami 
edukacyjnymi w Polsce i krajach europejskich, koncepcji zachowań organizacyjnych 
oraz metod organizacji i zarządzania 

K_W02, K_W04 

S6_W03 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych rolach zawodowych 

K_W05 

S6_W04 funkcjonowanie  różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S6_W05 teorie zarządzania i przywództwa w edukacji oraz zna zasady zarządzania kapitałem 
ludzkim 

K_W02, K_W07 

S6_W06 
 

współczesne kierunki rozwoju teorii zarządzania i polityki oświatowej, ma 
świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S6_W07 
 

instytucje edukacyjne i społeczne, oraz instytucje nadzoru pedagogicznego o 
charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz zależności między nimi 

K_W06, K_W09 

S6_W08 różnorodność środowisk wychowawczych, w których funkcjonuje człowiek dorosły, 
oraz zakres specyficznych dla nich zjawisk i procesów 

K_W09, K_W10 

S6_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje polityki oświatowej  oraz odniesienia do K_W11 
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systemów zarządzania instytucjami edukacyjnymi w innych krajach 

S6_W10 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 obserwować różnorodne zjawiska wynikające z prowadzonej przez państwo polityki 
oświatowej, wyszukiwać, selekcjonować, gromadzić i przetwarzać  informacje na ich 
temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S6_U02 
 

 przeprowadzić diagnozę potrzeb, prawidłowo zaplanować i skonstruować adekwatną 
strategię kierowania zespołem uwzględniając wiedzę z pedagogiki, jej subdyscyplin i 
dyscyplin pokrewnych 

K_U02 

S6_U03 zaprezentować własne stanowisko, zdefiniować wątpliwości, sformułować problem i 
przedstawić argumenty wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać 
zdobytą wiedzę uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także 
różne stanowiska autorskie  

K_U03 

S6_U04 przeprowadzić, metodologicznie poprawną, obserwację, dokonać diagnozy i 
sformułować wnioski do opisu zjawisk z obszaru zarządzania oświatą,  analizować 
przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

K_U04 

S6_U05 przeprowadzić analizę działań praktycznych stosując współmiernie dobraną 
perspektywę teoretyczną w celu uzyskania założonych efektów 

K_U05 

S6_U06 wykorzystać media i techniki multimedialne w konstruowaniu strategii promocji 
placówki oświatowej i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych 

K_U06 

S6_U07 budować zespół, zarządzać nim, stawiając i realizując wyznaczone cele i sprawnie 
komunikować się w grupie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych 

K_U10 

S6_U08 planuje i realizuje uczenie się przez całe życie uwzględniając poziom swojej wiedzy, 
umiejętności i postaw wobec rzeczywistości, tworzy warunki i wspiera rozwój innych 
osób 

K_U11 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 
 

doskonalenia własnych kompetencji osobowościowych i zawodowych K_K01, K_K04 

S6_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S6_K03 inicjowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych na 
rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz przewidywania skutków 
swojej działalności 

K_K03 

S6_K04 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

K_K05 

S6_K05 kierowania zespołem, przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
aktywności i ich skutki oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr 
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4.1. Rok dla specjalności: Trener kompetencji miękkich 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 
Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_W12;  
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U11;  
K_K01; K_K05; K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013; K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł Metodyczny 30 30       60 3 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka kształcenia dorosłych (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W05, 
K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U10,  
K_K04; K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W02; S1_W04; S1_W09, 
S1_U04; S1_U05; S1_U07; S1_U08; S1_U10, 
S1_K05 
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Moduł 
specjalnościowy 1 
Kompetencje 
kluczowe 

30 15 15 30  45   135 7 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Kulturowy i społeczny kontekst kompetencji kluczowych. Znaczenie kompetencji kluczowych dla indywidualnego rozwoju edukacyjnego i 
zawodowego w perspektywie międzynarodowej. Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych u osób dorosłych. Procesy, style i 
koncepcje przywództwa niezbędne w pracy trenera. Współczesne style przywództwa. Etyczne aspekty przywództwa w pracy trenera. Style i 
poziomy komunikacji interpersonalnej. Asertywność, NVC, Terytorium psychologiczne. Analiza własnego potencjału osobistego. 
Diagnozowanie mocnych i słabych stron. Luki kompetencyjne. Tworzenie planu rozwoju potencjału osobistego. Efektywne negocjacje w 
pracy trenera. Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach edukacyjnych, Podejmowanie decyzji i ryzyka. Zarządzanie sobą w czasie. Badania 
psychologiczne i społeczne jako źródło wiedzy trenera. Jakościowe badania andragogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W03; K_W07; K_09; K_W10; K_W12, 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11, 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07, S1_W08, S1_W09,S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Moduł 
specjalnościowy 2 
Warsztat pracy 
trenera kompetencji 
miękkich 

 30    15   45 3 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie wyjaśniające procesy uczenia się dorosłych. Aktywność edukacyjna dorosłych - uwarunkowania, mechanizmy warunkujące 
podejmowanie i podtrzymywanie aktywności edukacyjnej. Metody badawcze w pracy trenera. Zasady i etapy projektowania zajęć 
warsztatowych. Potrzeby i oczekiwania dorosłych w procesie uczenia się. Nowoczesne metody i narzędzia pracy dydaktycznej trenera 
kompetencji miękkich. Prawo autorskie i własność intelektualna. Diagnozowanie, analiza, projektowanie rozwiązań dydaktycznych 
sprzyjających kreatywności, zdolności do samopoznania, komunikatywności, samodzielności, elastyczności i zaangażowania w procesie 
uczenia się. Analiza i ewaluacja projektów zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji miękkich. 

Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: projektowanie zajęć warsztatowych (30 godzin K) , Edutainment – innowacyjne techniki 
szkoleniowe (15 Wr) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01,K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W06, S1_W08, S1_W09,  S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 
Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
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programu studiów K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł Metodyczny 30 15  30   60  135 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: analiza doświadczeń (15 godzin Ć), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W04; K_W05, 
K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_U10,  
K_K04; K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01; S1_W02; S1_W04; S1_W09, 
S1_U04; S1_U05; S1_U07; S1_U08; S1_U10, 
S1_K05 
 

Moduł 
specjalnościowy 2 
Warsztat pracy 
trenera kompetencji 
miękkich 

30  15 15  45   105 7 EU, Proj. P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie wyjaśniające procesy uczenia się dorosłych. Aktywność edukacyjna dorosłych - uwarunkowania, mechanizmy warunkujące 
podejmowanie i podtrzymywanie aktywności edukacyjnej. Metody badawcze w pracy trenera. Zasady i etapy projektowania zajęć 
warsztatowych. Potrzeby i oczekiwania dorosłych w procesie uczenia się. Nowoczesne metody i narzędzia pracy dydaktycznej trenera 
kompetencji miękkich. Prawo autorskie i własność intelektualna. Diagnozowanie, analiza, projektowanie rozwiązań dydaktycznych 
sprzyjających kreatywności, zdolności do samopoznania, komunikatywności, samodzielności, elastyczności i zaangażowania w procesie 
uczenia się. Analiza i ewaluacja projektów zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji miękkich. 

Podział modułu na semestry: semestr drugi: teorie uczenia się dorosłych (30 godzin W), cyfrowy warsztat trenera (15 godzin Wr), metody 
badawcze w pracy trenera (15 godzin S), metody i narzędzia outdoor education (15 godzin Ć), warsztaty autorskie kompetencji miękkich 
(30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01,K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W06, S1_W08, S1_W09,  S1_W10, S1_W11, S1_W12, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, 
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1515 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 E P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł 
specjalnościowy III : 
Rozwój kariery 
trenera kompetencji 
miękkich 

30 30 15    30  105 5 EU, Proj. B/P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje zarządzania karierą. Polski i zagraniczny rynek pracy w kontekście pracy trenera. Źródła i formy rozwoju zawodowego 
trenera. Uczenia się międzykulturowe w organizacji. Praca trenera w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kręgi kulturowe. Postawy 
wobec różnorodności. Bariery kulturowe i ich znaczenie w pracy trenera. Komunikacja w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Uczenie się 
międzykulturowe w organizacji. Szok kulturowy – istota, przyczyny i sposoby adaptacji. Social media na współczesnym rynku usług. 
Elementy strategii budowania marki osobistej z wykorzystaniem narzędzi social media. Kreowanie marki osobistej w zawodzie trenera. 
Etyka w tworzeniu marki osobistej. Diagnoza i planowanie rozwoju w zawodzie trenera. Pozyskiwanie źródeł i dotacji i finansowania 
projektów edukacyjnych i zawodowych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie karierą na rynku usług rozwojowych (30 godzin W), rozwój zawodowy trenera 
(15 godzin K), pozyskiwanie dotacji i finansowanie projektów edukacyjnych oraz zawodowych (15 godzin S), kariera trenera w świecie 
międzykulturowości i różnorodności (15 godzin K), wizyty studyjne (30 godzin Pr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W11, S1_W12 
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 

liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 E P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań  
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
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programu studiów K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe specjalności Trener kompetencji miękkich 

Moduł 
specjalnościowy III : 

  30      30 3 EU, Proj. B/P Pedagogika 
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Rozwój kariery 
trenera kompetencji 
miękkich 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje zarządzania karierą. Polski i zagraniczny rynek pracy w kontekście pracy trenera. Źródła i formy rozwoju zawodowego 
trenera. Uczenia się międzykulturowe w organizacji. Praca trenera w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kręgi kulturowe. Postawy 
wobec różnorodności. Bariery kulturowe i ich znaczenie w pracy trenera. Komunikacja w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Uczenie się 
międzykulturowe w organizacji. Szok kulturowy – istota, przyczyny i sposoby adaptacji. Social media na współczesnym rynku usług. 
Elementy strategii budowania marki osobistej z wykorzystaniem narzędzi social media. Kreowanie marki osobistej w zawodzie trenera. 
Etyka w tworzeniu marki osobistej. Diagnoza i planowanie rozwoju w zawodzie trenera. Pozyskiwanie źródeł i dotacji i finansowania 
projektów edukacyjnych i zawodowych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: budowanie marki osobistej (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W11, S1_W12 
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Moduł 
specjalnościowy IV: 
Przedsiębiorczość 
w pracy trenera 

30 45 15    30  120 7 EU, Proj. B/P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Teorie i koncepcje z obszaru nauk społecznych dotyczące usług edukacyjnych na współczesnym rynku komercyjnym. Funkcjonowanie 
współczesnego rynku usług edukacyjnych (firm, organizacji, placówek edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych). Narzędzia 
marketingowe. Tworzenie planów promocji placówek edukacyjnych oraz zaawansowanych analiz wprowadzania przedsiębiorstwa na rynek. 
Zastosowanie social mediów w celach marketingowych z zachowaniem zasad etyki przekazu medialnego. Dynamika trendów społecznych 
w kontekście procesów zachodzących wewnątrz współczesnego społeczeństwa. Problematykę uczenia się organizacyjnego. Czynniki 
determinujące naturę uczenia się w aspekcie jednostkowym oraz w kontekście procesów warunkujących kapitalizację wartości 
przedsięwzięcia gospodarczego. Zasady tworzenia pełnego planu marketingowego przedsiębiorstwa związanego z obszarem edukacji 
dorosłych. Tworzenie profesjonalnych autoprezentacji i komunikacji z zespołem w języku angielskim.  

Symbol efektów K_W01, K_W06, K_W08, K_W11, K_W12, K_W14 
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uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_W13 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W05,  S1_W10, S1_W11   
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U08, S1_U11  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 750 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1515 

4.2. Rok dla specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
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podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny 30   30     60 3 EU P/B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka nauczania dorosłych (30 godz. W, 30 godz. Ć) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04,  
S2_U06, S2_U04, S2_U07, S2_U09 
 

Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

30 30 30   30   120 10 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie karierą (30 godzin W), modele rozwoju zawodowego (30 godzin K), 
współczesny rynek pracy (30 godzin S), doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W06,S2_W07,S2_W09,S2_W10, S2_W11, 
S2_U01, S2_02, S2_U03, S2_04, S2_U6, S2_07, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny  15     60  75 4 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: analiza doświadczeń (15 Ć), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04,  
S2_U06, S2_U04, S2_U07, S2_U09 
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Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

     60 30  90 7 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semetry: semestr drugi: kompetencje doradcy zawodowego (30 godzin Wr), Metodyka pracy doradcy zawodowego (30 
godzin Wr), praktyki pedagogiczne ( 30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W06,S2_W07,S2_W09,S2_W10, S2_W11, 
S2_U01, S2_02, S2_U03, S2_04, S2_U6, S2_07, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 690 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1335 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
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zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

  30   30   60 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: instytucje rynku pracy (30 godzin S), analiza potencjału człowieka dorosłego w sytuacjach edukacyjnych i 
zawodowych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W04, S2_W05, S2_W08,  
S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05 

 
  



46 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 30 30     30  90 10 EU B Pedagogika 
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specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 
Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: wspomaganie edukacyjne osób dorosłych w sytuacjach tranzycyjnych (30 godzin 
W), rynek pracy w perspektywie międzykulturowej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 315 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1335  
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4.3. Rok dla specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy I 
Środowisko pracy 
animatora-doradcy 

120 30     30   180 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest integracja wiedzy o środowisku, instytucjach oraz uwarunkowaniach kulturowych pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. Student poznaje kulturowe konteksty, determinanty zjawisk i procesów edukacyjnych. W ramach modułu 
realizowane są następujące komponenty: Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej, Język, komunikowanie i media, 
Teoria animacji społeczno-kulturalnej, Instytucje wspierające działania pedagoga wielokulturowego, Doradca międzykulturowy w polityce 
oświatowej krajów UE, Przygotowanie do wystąpień publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08,  K_W09, K_W11,  
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11,  
K_K03, K_K01, K_K02, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W03, S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W13,  
S3_U01, S3_U03, S3_U04, S3_U09,  
S3_K03, S3_K01, S3_K02, S3_K07 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6    
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        15 1    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł metodyczny 
 

 60 30   30 120  240 9  E P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu metodycznego jest wprowadzenie studentów specjalności w obszar praktycznych umiejętności związanych z diagnozą, 
przygotowaniem i realizacją projektów animacyjnych i zadań doradczych oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Kluczowymi celami 
kształcenia w Module metodycznym są: zrozumienie wagi kompetencji społecznych, kompetencji badawczych i dydaktycznych w praktyce 
pedagogicznej w społeczeństwie wielokulturowym, metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej, - 
opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii społecznej i socjologii w 
analizowaniu, projektowaniu i realizacji projektów animacyjnych i zadań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w zróżnicowanych 
grupach wielokulturowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10,  
K_U06, K_U08, K_U03, K_U06, K_U10,  
K_K03, K_K05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W12,  
S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U10, S3_U12,  
S3_K03, S3_K06, S3_K02 

Moduł pogłębiający 
wiedzę  

 30    30   60 4  ZO B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modułu pogłębiający 
wiedzę 

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w wybranych przez studenta obszarach związanych z pracą animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego. W ramach przewidzianych zajęć (do wyboru dwa zajęcia), student porządkuje wiedzę dotyczącą projektowania diagnoz 
społecznych i kulturowych oraz konstruowania narzędzi diagnostycznych, a także wykorzystywania metod diagnostycznych w procesie 
poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Uczy się efektywnie korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako 
platformy wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości, a także doskonali swoje kompetencje interpersonalne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10, K_W011, K_W12,  
K_U02,  K_U03, K_U04, K_U05,  
K_K03,  K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W04, S3_W13, S3_W12, S3_W14,  
S3_U02, S3_U05, S3_U08, S3_U13,  
S3_K03, S3_K06, S3_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 465 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 840 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1680 
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

30        30 2 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: psychologiczno-społeczne aspekty działalności pedagoga (30 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W11,  
S3_U01, S3_U11, S3_U13, 
S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K07 

Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 30    30   60 3 E B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego. Moduł  składa się z następujących komponentów: 
Kultura popularna i media, Teorie i czynniki rozwoju zawodowego, Konstruowanie programów wychowawczych i projektów 
wielokulturowych, Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej, Warsztat realizacji medialnych, Laboratorium technik 
wizualnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztat realizacji medialnych (30 godzin Wr), Kultura popularna i media (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W10,  
S3_U03, S3_U06, S3_U09, S3_U12,  
S3_K01, S3_K06 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 Określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 
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Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

30 60  30   30   150 6 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi:  Antropologia współczesności (30 godzin W), Metodyka pracy pedagoga szkolnego (30 godzin 
K), Sztuka w projektach outdoor and adventure education (30 godzin S), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (30 
godzin K), Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy (30 godzin Wr), egzamin modułowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W11,  
S3_U01, S3_U11, S3_U13, 
S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K07 
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Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 60    60   120 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi:  teorie i czynniki rozwoju zawodowego (30 godzin K), konstruowanie programów 
wychowawczych i projektów wielokulturowych (30 godzin K), umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej (30 godzin 
Wr),  laboratorium technik wizualnych (30 godzin Wr), egzamin modułowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_W10,  
S3_U03, S3_U06, S3_U09, S3_U12,  
S3_K01, S3_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 480 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 840 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1680 
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4.4. Rok dla specjalności: Edukacja artystyczna i medialna 
4.4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

30 30 60   30   150 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (30 godzin S), warsztaty artystyczne (30 godzin 
Wr), sztuka obrazu: historia i teoria (30 godzin W), kultura i sztuka etniczna (30 godzin S), film i teatr w kulturze (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W8,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U09, 
S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Moduł metodyczny    60     60 3 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztaty plastyczne (30 godzin Wr); Metodyka zajęć plastycznych (30 godzin Wr) 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U08, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

 30       30 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: edukacja medialna w cyberkulturze (30 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W8,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U09, 
S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Moduł metodyczny 30 30    60 60  180 6 PR P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: współczesne koncepcje i metody edukacji artystyczne (30 godzin W), praktyka w instytucjach 
artystycznych i medialnych (60 godzin), nowe technologie w projektach edukacyjnych (30 godzin Wr), metodyka treningu kreatywności (30 
godzin Wr),  metodyka nauczania zdalnego (30 godzin K)  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U08, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 405 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1500 
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4.4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

  



69 

Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

30 30 30      90 5 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: Teoria wychowania estetycznego (30 godzin W), Komunikacja medialna (30 
godzin S), Kształtowanie kompetencji medialnych (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U09, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 
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Rok studiów: drugi 
Semestr:  czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08, 
K_U08; K_U09, 
K_K01; K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

 30 30   30 60  150 10 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: muzyka i wychowanie (30 godzin S), muzeum interaktywne (30 godzin K), praktyka 
artystyczna i medialna w szkole (60 godzin), interdyscyplinarne projekty twórcze (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W09, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_U07, S4_U09, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 735 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1500 
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4.5.Rok dla specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 
4.5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        15 1 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy I 
Podstawy pracy z 
dziećmi i rodzinami 

30 60 30   30  30 180 12 egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi wprowadzenie do pozostałych zajęć specjalnościowych, zawiera podstawową problematykę teoretyczną, prawną i 
organizacyjną pracy z dzieckiem i rodziną. Stanowi komplementarny układ treści pedagogicznych, psychologicznych i prawno- 
organizacyjnych niezbędny do podejmowania pracy i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i społecznych 
rodziny. Moduł składa się między innymi z takich komponentów jak Opieka i Wychowanie, Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
Dzieci świata – badania i projekty pomocy, Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny. Komponentem moduły są również praktyki pedagogiczne 
w instytucjach, organizacjach działających na rzecz dzieci  w czasie której studenci poznają cele organizacji i metody pracy. Kształtują 
swoje umiejętności wychowawcze i poznają etyczne zasady zawodu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W06, S5_W07, S5_W08, S5_W09, S5_W11, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U14, S5_U15,S5_U16, S5_U17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, SK_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K08, S5_K09, S5_K10, S5_K11, S5_K12, S5_K13 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        75 5 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł metodyczny    15  90  90 195 9 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podczas zajęć modułu metodycznego studenci poznają wiele różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych 
w pracy społeczno-wychowawczej m.in. arteterapię, bajkoterapię, dramę, techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, streetworking, terapię 
poznawczo-behawioralną, terapię rodzin (główne nurty i kierunki), ekologiczną terapię rodzin, terapię komunikacyjną, terapię 
krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, socjoterapię, wideotrening komunikacji i inne.  
Studenci zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności pracy z dzieckiem i rodzinami wieloproblemowymi, w kryzysie, z problemem przemocy, 
choroby psychicznej, przeżywającej żałobę. Poznają także metody grupowej pomocy psychologicznej i doświadczają specyfiki procesu 
grupowego. 
Jednocześnie studenci odbywają praktyki, w trakcie których mają możność ćwiczenia i doskonalenia swych nowo zdobytych umiejętności  
Samodzielnie wybierając miejsce odbywania praktyk spośród instytucji i służb działających na rzecz dziecka i rodziny odpowiedzialnie 
włączają się w  realizację programu tych instytucji i uczą się zasad współdziałania w zespole oraz samodzielnego wyrażania opinii, 
uzasadnianie swego stanowiska i podejmowania współpracy. 
Realizując opracowany plan pracy z rodziną  student uczy się rozumienia zachowań ludzi będących w trudnych i kryzysowych sytuacjach,  
podmiotowo traktować rodziny, motywować do zmiany zachowań i respektować stanowisko rodziców i działać na rzecz dziecka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, 
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W07, S5_W08, S5_W09, S5_W11, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05,S5_U07, S5_U08, S5_U10, S5_U11, S5_U12, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_K03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K07, S5_K08, S5_K09, S5_K10, S5_K11, S5_K12, S5_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 345 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 765 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1575 

4.5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
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niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapu zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

30 30     60  120 5 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
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rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: praca z dzieckiem z problemem alkoholowym (30 godzin K), Pomoc społeczna i praca 
socjalna ,praktyka (30 godzin W), praktyki pedagogiczne (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K-W06,, K_W07, K-W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W09, S5_W10, S5_W12, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U09, S5_U10, S5_U11, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K10, S5_K11, S5_K12,S5_K13 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

 60       60 4 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: Ochrona praw dziecka (30 godzin K), Asysta rodzinna (30 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K-W06,, K_W07, K-W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W09, S5_W10, S5_W12, 
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U09, S5_U10, S5_U11, 
S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06, S5_K10, S5_K11, S5_K12,S5_K13 

Moduł 
specjalnościowy III 
Studia nad 
wychowaniem, 
dziećmi i rodzinami 

 120     60  180 9 Egzamin P/B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach tego modułu studenci poznają uwarunkowania trudnych sytuacji dziecka w  różnych okresach historii Polski. Zapoznają się z 
twórcami koncepcji pedagogicznych i  przedstawiają uwarunkowania społeczno-historyczne tych koncepcji. Zadaniem studentów jest też 
zapoznanie się z zaprezentowanie różnych idei pedagogiczne i koncepcji działań społeczno-wychowawczych i ich realizacji w dzisiejszych 
instytucjach działających na rzecz dzieci, rodzin i grup wymagających pomocy. Studenci zapoznają się z problematyką migracji – aktualnym 
problemem społecznym i kulturowym. Przedstawiają sytuację dzieci w procesie migracji oraz zasady pracy z rodzinami migrantów i ich 
dziećmi.   
W ramach praktyk poznają konkretne programy pomocy dzieciom i rodzinom, dokonują analizy jakości i efektywności ich działania na 
podstawie wybranej koncepcji ewaluacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01,S5_W02, S5_W03, S5_W04, S5_W05, S5_W11, S5_W12,  
S5_U01, S5_U02, S5_U03, S5_U04, S5_U05, S5_U06, SU_U07, S5_U13,S5_U14,S5_U15,S5_U16,SU17,S5_U18, 
S5_K01, S5_K02, S5_03, S5_K04, S5_K05, S5_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 810 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1575 
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4.6. Rok dla specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 
4.6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak Lek 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

30 30 30   30   120 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: edukacja w Europie (30 godzin K), Polityka oświatowa (30 godzin W), Przygotowanie do 
wystąpień publicznych (30 godzin WR), Twórcze rozwiązywanie problemów (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_W09, S6_W10, 
S6_U01, S6_U03, S6_U07, S6_U08, 
S6_K01 

Moduł Metodyczny   30   30 45  105 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne.  
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: (kompetencje menedżera (30 godzin Wr) , Instytucje państwa obywatelskiego (30 godzin 
S), praktyki pedagogiczne  (45 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_W04, S6_W07,  S6_W08,  
S6_U02, S6_U03, S6_U05, S6_U07, S6_U08, 
S6_K02, S-K03, S6_K04, S6_K05 

 
  



87 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr:  drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak Lek 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

  30      30 6 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: konstruowanie projektów edukacyjnych (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W02, S6_W04, S6_W09, S6_W10, 
S6_U01, S6_U03, S6_U07, S6_U08, 
S6_K01 
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Moduł Metodyczny  30 30    45  105 5 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne.  
Podział modułu na semestry: semestr drugi: umiejętności negocjacyjno-mediacyjne (30 godzin K), umiejętności pedagogiczne (30 godzin 
S), praktyki pedagogiczne (45 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W03, S6_W04, S6_W07,  S6_W08,  
S6_U02, S6_U03, S6_U05, S6_U07, S6_U08, 
S6_K02, S-K03, S6_K04, S6_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 375 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 705 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1350 



90 

 
4.6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 30 30       60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (30 godzin W, 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

30        30 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapu  zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14 
K_U13 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

30      30  60 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: zarządzanie oświatą (30 godzin W), praktyka pedagogiczna indywidualna (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_W05, S6_W06, S6_W10, 
S6_U02, S6_U04, S6_U06, S6_U07, 
S6_K01 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: translatorium (30 godzin Tr), seminarium międzynarodowe (30 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        45 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Moduł dydaktyczny  30     30  60 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: metodyka działalności pedagogicznej (30 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

30        30 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 
K_U08; K_U09 
K_K01; K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

  30 60     90 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: zarządzanie zmianą (30 godzin Ć), Stres w pracy menedżera (30 godzin Ć),  Innowacje 
edukacyjne (30 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S6_W01, S6_W02, S6_W03, S6_W05, S6_W06, S6_W10, 
S6_U02, S6_U04, S6_U06, S6_U07, 
S6_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 315 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1350 
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Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– L – laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczeniowa praca na ocenę 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

– PRJO – prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 

5 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

6 Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Trener kompetencji miękkich, 
2. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogika-Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
dorosłych, 
3. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w 
społeczeństwie wielokulturowym, 
4. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja artystyczna i medialna, 
5. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Studia nad dzieckiem i rodziną, 
6. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Polityka oświatowa–menedżer oświaty 

 

Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0111 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 115 ECTS 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

od 64 do 91 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych 
Na Wydziale Pedagogicznym UW praktyki pedagogiczne są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami 
metodycznymi, realizowanymi przez nauczycieli akademickich Wydziału, a jednocześnie są nadzorowane przez mentorów z 
instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
1. Cele praktyk pedagogicznych: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
• poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a zwłaszcza tych, w których absolwenci mogą znaleźć 

zatrudnienie, 
• nabycie umiejętności projektowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
• nabycie umiejętności refleksyjnej analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez 

opiekunów praktyk i studentów, 
• doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
• nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej skutków oraz pracy dzieci, 
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

Organizacja praktyk 
2. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada pracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który jest 
koordynatorem wiodącego przedmiotu przygotowującego studentów do praktyki w określonym typie placówki, zwanym dalej 
koordynatorem praktyki. 
3. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną. 

Miejsce odbywania praktyk 
4. Praktyka może się odbywać w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach, instytucjach społecznych i 
oświatowych, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych (zwanych 
dalej „placówką/instytucją”) tak, aby charakter odbywanej przez studenta praktyki był zgodny z profilem kierunku studiów i 
specjalności. 
5. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych 
do studentów.  

maksymalnie 150 godzin, 5 
ECTS 
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6. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie placówkach zgodnie z profilem kierunku studiów 
i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów, po uzyskaniu zgody koordynatora praktyki. 

Formy praktyk 
7. Ustala się następujące formy praktyk pedagogicznych: 
7.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny UW oferty praktyk 
wynikającej z zawartych umów długoterminowych, dostępnej u koordynatora przedmiotu przygotowującego studentów do 
praktyki w określonym typie placówki. 
7.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z placówką/instytucją, a nadzór merytoryczny i 
organizacyjny nad przebiegiem praktyki sprawuje koordynator praktyk danej specjalności. 
7.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w 
placówce/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. 
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Załącznik nr 111 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: pedagogika 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach 
pedagogiki oraz terminologię dyscyplin pokrewnych 

P7S1_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu źródła i usytuowanie pedagogiki w systemie nauk oraz jej 
relacje z innymi dyscyplinami nauki 

P7S1_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metodologiczne paradygmaty badań w naukach 
społecznych 

P7S1_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki (subdyscypliny, 
specjalności), w zakres której wchodzą podstawy teoretyczne i rozwiązania 
metodyczne 

P7S1_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu charakterystykę ontogenetycznego rozwoju człowieka P7S1_WG 

K_W06 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych ich 
misję, cele, funkcje oraz zasady organizacji 

P7S1_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania 
oraz wsparcia w rozwoju  

P7S1_WG 
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K_W08 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, historyczne i kulturowe konteksty oraz 
determinanty tego rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji społecznych oraz ich 
wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S1_WK 

K_W09 różne struktury społeczne, wiążące je relacje oraz ich znaczenie dla procesów 
edukacyjnych 

P7S1_WK 

K_W10 różnorodność środowisk wychowawczych, w których zakres wchodzą właściwe im 
zjawiska i procesy 

P7S1_WK 

K_W11 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia do 
systemów edukacji w innych krajach 

P7S1_WK 

K_W12 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu oraz prawo autorskie, a 
także konieczność zarządzania własnością intelektualną 

P7S1_WK 

K_W13 pojęcia i teorie z zakresu psychologii edukacyjnej oraz możliwość ich 
wykorzystywania w pracy pedagoga 

P7S1_WG 

K_W14 podstawową wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania działalnością w formie 
przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej na rynku usług edukacyjnych 

P7S1_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać 
informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne 
kryteria ich interpretacji 

P7S1_UW 

K_U02 integrować wiedzę  teoretyczną pedagogiki i bliskich jej dyscyplin; analizować, 
diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne 

P7S1_UW 

K_U03 formułować problemy, pytania badawcze, adekwatnie dobierać metody, techniki, 
konstruować lub adekwatnie wybierać narzędzia badawcze, analizować, 
prezentować wyniki badań, formułować wnioski, postulować wprowadzenie 
uzasadnianych badaniami zmian, ukazywać kierunek dalszych poszukiwań 
badawczych w obrębie wybranej problematyki 

P7S1_UW 
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K_U04 dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw  

P7S1_UW 

K_U05 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie sposób działania, uwzględniając 
stosowne techniki, metody oraz odpowiednią perspektywę teoretyczną w celu 
uzyskania założonych efektów w pracy zawodowej 

P7S1_UW 

K_U06 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

P7S1_UW 

K_U07 komunikować się stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

P7S1_UK 

K_U08 w poprawny merytorycznie i formalnie jasny, precyzyjny sposób operować słowem 
mówionym i pisanym (język polski lub obcy), konstruować wypowiedzi prezentujące 
i uzasadniające racje dotyczące problemów i zagadnień pedagogicznych oraz  
formułować opinie krytyczne, w wypowiedziach tych uwzględnia różne stanowiska 
teoretyczne, wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz innych nauk 

P7S1_UK 

K_U09 wypowiadać się i przygotować prace pisemne z zakresu pedagogiki i jej 
subdyscyplin w języku polskim i języku obcym - zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego) 

P7S1_UK 

K_U10 pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami 
współtworząc i realizując wyznaczone cele, a także rozwiązywać problemy 
edukacyjne i podejmować działania pedagogiczne 

PS7_UO 

K_U11 rozpoznać poziom oraz zakres swojej wiedzy i umiejętności oraz samodzielnie 
planować i realizować uczenie się przez całe życie, mając na uwadze rozwój 
osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych osób uczestniczących w 
procesach wychowawczych i/lub edukacyjnych 

PS7_UU 

K_U12 wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej w planowaniu działań P7S1_UW 
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pedagogicznych, ich przeprowadzaniu i ewaluacji 

K_U13  samodzielnie przygotować biznesplan planowanego przedsięwzięcia edukacyjnego P7S1_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności,  rozszerzonego o 
wymiar interdyscyplinarny 

PS7_KK 

K_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia 
niezbędnego w pracy zawodowej 

PS7_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

PS7_KO 

K_K04 planowania i podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój 
własnej kariery zawodowej 

PS7_KO 

K_K05 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych 
z wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

PS7_KR 

K_K06 przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki 
oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika 
Nazwa specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
 

w pogłębionym stopniu terminologię stosowaną w doradztwie zawodowym K_W01 

S2_W02 w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu doradztwa zawodowego i 
gromadzenia danych z przedmiotowego zakresu 

K_W04 

S2_W03 w pogłębionym stopniu podziały wewnętrzne pedagogiki w zakres, których wchodzą 
rozwiązania metodyczne związane z warsztatem pracy doradcy zawodowego 

K_W04 

S2_W04 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych sytuacjach zawodowych 

K_W05 

S2_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S2_W06 teorie zarządzania karierą i rozwojem zawodowym K_W07 

S2_W07 
 

współczesne kierunki rozwoju doradztwa o poradnictwa, ma świadomość 
historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S2_W08 instytucje rynku pracy i wiążące je relacje w kontekście współczesnego rynku pracy K_W06 
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S2_W09 różnorodność środowisk wychowawczych w których funkcjonuje człowiek dorosły 
oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów 

K_W10 

S2_W10 strukturę, założone i realizowane funkcje rynku pracy oraz instytucji na nim 
funkcjonujących oraz odniesienia do rynku pracy w innych krajach 

K_W09, K_W11 

S2_W11 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 obserwować różnorodne zjawiska związane z rynkiem pracy, wyszukiwać, 
gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i 
przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S2_U02 
 

potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy biorąc pod uwagę wiedzę 
teoretyczna z pedagogiki i bliskich jej dyscyplin 

K_U02 

S2_U03 potrafi prezentując (z uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, 
wątpliwości, wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać zdobytą wiedzę 
uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także różne stanowiska 
autorskie 

K_U12 

S2_U04 potrafi obserwować, konstruować diagnozy, formułować sądy do opisu zachowań 
odnoszące się do rzeczywistości społecznej, analizować przyczyny, motywy, wzory 
zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

KU_04 

S2_U05 podejmować analizę działań praktycznych stosując należycie dobrze dobraną 
perspektywę teoretyczną 

K_U05 

S2_U06 adekwatnie wybrać i zastosować praktycznie różnorodne rozwiązania doradcze  
uwzględniając stosowne techniki i metody gwarantujące  konkretne efekty  

K_U05 
 

S2_U07 wykorzystać różne media oraz wybrane techniki multimedialne w aktywności 
edukacyjnej i działalności zawodowej 

K_U06 

S2_U08 pracować w zespole, sprawnie realizować wyznaczone cele i komunikować się w 
grupie, przewodzić zespołowi, dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań 

K_U10 

S2_U09 prawidłowo identyfikuje dylematy w obszarze dziedzinowym i rozwiązuje je 
współpracując z różnymi i instytucjami działającymi na rzecz problemów 
edukacyjnych i podejmowania działań pedagogicznych związanych z doradztwem 

K_U10 
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zawodowym 

S2_U10 Biorąc pod uwagę rozwój osobisty i zawodowy, a także wspieranie rozwoju innych 
osób poprzez analizowanie poziomu i zakresu swojej wiedzy samodzielnie planuje i 
realizuje uczenie się przez całe życie 

K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
 

całożyciowego doskonalenia własnych kompetencji zawodowych oraz wspierania 
innych w tym zakresie 

K_K01, K_K04 

S2_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S2_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz antycypowania skutków swojej 
społecznej działalności 

K_K03 

S2_K04  identyfikowania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
podejmowania prób ich rozstrzygnięcia  
 

K_K05 

S2_K05 współpracy w grupie, dążenia do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania i ich skutki oraz 
za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 terminologię na poziomie rozszerzonym z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-
zawodowego w kontekście międzykulturowym 

K_W01 

S3_W02 w pogłębionym stopniu źródła i relacje pedagogiki z antropologią, psychologią 
społeczną, socjologią, wiedzą o kulturze i mediach 

K_W02 

S3_W03 genezę i konteksty historyczne, kulturowe oraz determinanty rozwojowe 
współczesnego społeczeństwa wielokulturowego 

K_W08 

S3_W04 w pogłębionym stopniu swoistość metodologiczną badań pedagogicznych, posiada 
także wiedzę z zakresu projektowania diagnoz społecznych i kulturowych oraz 
konstruowania narzędzi diagnostycznych, jak również wykorzystywania metod 
diagnostycznych w procesie poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

K_W03 

S3_W05 w pogłębionym stopniu miejsce animacji społeczno-kulturalnej oraz polityki 
oświatowej w obrębie nauk pedagogicznych 

K_W04 

S3_W06 swoistość funkcjonowania różnych grup wiekowych i społecznych w obszarach 
kultury i życia zawodowego oraz procesów komunikacyjnych zachodzących w 
relacjach interpersonalnych 

K_W05 

S3_W07 różnorodne instytucje rządowe i pozarządowe działające w obszarze animacji i 
poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie 

K_W09 
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S3_W08 w pogłębionym stopniu typologie i projektowanie struktur organizacyjnych w obszarze 
społeczeństwa wielokulturowego 

K_W06, K_W09 

S3_W09 kulturowe uwarunkowania procesu kształcenia i pełnienia ról społeczno-zawodowych 
w grupach wielokulturowych 

K_W09 

S3_W10 w pogłębionym stopniu różnorodne instytucje (edukacyjne, opiekuńcze, 
wychowawcze, kulturalne), ich misje, cele, działalności, funkcje, zasady organizacji 

K_W06 

S3_W11 teorie procesów edukacyjnych, uczenia się, nauczania, wychowania i animacji 
społeczno-kulturalnej 

K_W07 

S3_W12 w pogłębionym stopniu uwarunkowania i zróżnicowanie środowisk wychowawczych i 
uczestników procesu animowania oraz procesu doradczego i negocjacyjnego 

K_W10 

S3_W13 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji i odniesienia do systemów 
edukacji  poza granicami kraju 

K_W11 

S3_W14 zasady etyki w zawodzie animatora i doradcy edukacyjnego  K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu animacji i poradnictwa 
zawodowego do interpretowania problemów społeczeństwa wielokulturowego 

K_U01 

S3_U02 integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań 
praktycznych w zakresie animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_U02 

S3_U03 korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako platformy 
wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości 

K_U06 

S3_U04 budować wypowiedzi w mowie i piśmie poprawne pod względem merytorycznym i 
formalnym oraz formułować krytyczne opinie i oceny 

K_U08 

S3_U05 sprawnie posługiwać się wybranymi metodami i technikami do generowania, 
przetwarzania i analizowania danych empirycznych oraz określić właściwą ich 
interpretację i zakres stosowalności 

K_U03 

S3_U06 świadomie i celowo wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie edukacji do obserwacji, 
dokonywać analizy i syntezy oraz oceny zjawisk typowych i nietypowych w 
środowisku wielokulturowym 

K_U01 
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S3_U07 wybrać odpowiednią podstawę teoretyczną do opisu i interpretacji zjawisk 
społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w 
działaniach praktycznych 

K_U02 

S3_U08 konstruować oryginalne projekty edukacyjne i wychowawcze z zastosowaniem 
metodyki pracy animatora i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie 
wielokulturowym 

K_U05 

S3_U09 samodzielnie zdobywać wiedzę i animować uczestników procesu kształcenia w celu 
kształtowania pozytywnej postawy wobec edukacji permanentnej 

K_U11 

S3_U10 
 

posługiwać się wybranymi urządzeniami i technologiami medialnymi w projektowaniu 
i realizacji celów zawodowych, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce animacyjnej i 
doradczej 

K_U06 

S3_U11 
 

komunikować się, stosując różne techniki komunikacyjne i prezentować (z 
uwzględnieniem zasad etycznych) własne stanowisko, sądy, wątpliwości poparte 
dobrze przedstawioną argumentacją uwzględniającą różne konteksty i perspektywy 
teoretyczne 

K_U07 

S3_U12 
 

pracować w zespole i zarządzać nim oraz współpracować z instytucjami, 
współtworząc i realizując wyznaczone cele  

K_U10 

S3_U13 
 

dokonywać obserwacji, konstruować diagnozy, proponować nowe rozwiązania 
problemów pedagogicznych, formułować sądy odnoszące się do rzeczywistości 
społeczno-kulturowej, analizować przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw 
występujących w społeczeństwie wielokulturowym 

K_U04 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, dotyczącego 
problemu wielokulturowości w edukacji, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 podejmowania samodzielnych działań na rzecz rozwoju osobistego oraz pogłębiania 
wiedzy z zakresu animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K02 
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S3_K03 inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego   

K_K03 

S3_K04 podejmowania wyzwań na rynku pracy umożliwiających rozwój własnej kariery 
zawodowej oraz uznania i wykorzystania wiedzy pedagogicznej i dyscyplin 
pokrewnych w budowaniu własnego warsztatu zawodowego animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego 

K_K04 

S3_K05 identyfikowania się z założonymi celami pracy animatora i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz projektowania i realizowania działań w tym zakresie  

K_K06 

S3_K06 podejmowania odpowiedzialności za własne działania w pracy animatora i doradcy 
edukacyjno-zawodowego i ich skutki społeczne oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

K_K05 

S3_K07 współpracy z ludźmi i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu 
animacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

K_K06 

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Edukacja artystyczna i medialna  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu edukacyjną funkcję sztuki i kultury K_W02, K_W07 
S4_W02 zależności między różnymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi zajmującymi 

się kulturą, sztuką i edukacją 
K_W02 

S4_W03 w pogłębionym stopniu założenia, koncepcje i funkcje edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W04, K_W09 
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S4_W04 w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu edukacji artystycznej i edukacji 
medialnej 

K_W01 

S4_W05 edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, 
sztuki ludowej, kultury muzycznej 

K_W07 

S4_W06 metody edukacji artystycznej, edukacji muzealnej, metody stosowane w nauczaniu 
plastyki w szkole 

K_W06, K_W07, K_W12 

S4_W07 pojęcia z zakresu komunikacji oraz sposoby posługiwania się mediami w przestrzeni 
edukacyjno-kulturowej 

K_W07, K_W08, K_W12 

S4_W08 zjawiska z obszaru cyberkultury, ich determinanty i przyczyny K_W09, K_W12 

S4_W09 aktualną ofertę wystawienniczą i edukacyjną wybranych instytucji kultury K_W06, K_W09, 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 dokonać oceny działań artystycznych pod kątem ich aspektów edukacyjnych K_U01, K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U02 dokonać interpretacji dzieł sztuki, działań artystycznych i tekstów kultury wizualnej 
jako zjawisk społecznych 

K_U01, K_U08, K_U07 

S4_U03 połączyć komentarz artystyczny z głównymi problemami człowieka współczesnego, 
kultury współczesnej 

K_U02, K_U08 

S4_U04 zaprojektować i przeprowadzić działania edukacyjne w przestrzeni artystycznej, 
muzealnej, społecznej i szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki oraz 
potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 
K_U10 

S4_U05 zaprojektować i przeprowadzić indywidualne i grupowe warsztaty artystyczne, 
plastyczne, performatywne, dramowe oraz interdyscyplinarne projekty twórcze 

K_U05, K_U07, K_U11, K_U10 

S4_U06 zaprojektować i przeprowadzić lekcje plastyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, 

S4_U07 dokonać krytycznej oceny działań edukacyjnych w przestrzeniach muzealnych i 
innych obszarach kultury współczesnej 

K_U04, K_U05, K_U08 

S4_U08 wykorzystać media oraz wybrane techniki multimedialne w działalności edukacyjnej K_U07, K_U06, K_U07 
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S4_U09 przeprowadzić krytyczną analizę komunikatów medialnych oraz ocenić rolę mediów w 
kształtowaniu postaw społecznych 

K_U01, K_U02, K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 projektowania, organizowania i realizowania działań i projektów edukacyjno-
artystycznych w instytucjach artystycznych, społecznych i edukacyjnych 

K_K02 

S4_K02 wyrażania własnego stanowiska i podawania argumentów na jego obronę z 
zachowaniem szacunku i otwartości wobec innych stanowisk i odmiennych poglądów 
oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i działania 

K_K06 

S4_K03 przestrzegania etyki zawodowej K_K05 

S4_K04 pełnienia funkcji popularyzatora i mandatariusza sztuki w środowisku lokalnym K_K03 

S4_K05 czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym K_K02, K_K03 
S4_K06 identyfikacji zakresu swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na potrzebę 

permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01, K_K04 

S4_K07 respektowania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów procesu edukacyjnego K_K06 

 
3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 teoretyczne podstawy opieki i wychowania, pomocy społecznej oraz pracy społeczno-
wychowawczej z różnymi grupami osób wymagających wsparcia, a także  

K_W01, K_W02, K_W06 
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terminologie nauk pokrewnych i relacje z innymi naukami 

S5_W02 historyczne i społeczne przemiany rodziny, uwarunkowania sytuacji dziecka w 
rodzinie i społeczeństwie  

K_W01, K_W02, 

S5_W03 specyfikę funkcjonowania współczesnych środowisk wychowawczych i metody ich 
analizy w różnych dyscyplinach nauki 

K_W03, K_W09, K_W10 

S5_W04 podstawy prawne i organizacyjne systemu opieki nad dziećmi w Polsce i w krajach 
Unii Europejskiej 

K_W0 3, K_W06, KW_11 

S5_W05 prawne podstawy pracy społeczno-wychowawczej w różnych środowiskach  K_W01, K_W02 

S5_W06 etyczne zagadnienia działań podejmowanych na rzecz dzieci i innych grup 
społecznych i kontekst etyczny działań w relacji dziecko-rodzina-państwo  

K_W12, K_W06 

S5_W07 ma orientację w polityce UE dotyczącej opieki i ochrony dziecka, zna unijne 
rekomendacje dotyczące pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem 

K_W10, K_W11 

S5_W08 zróżnicowanie systemów pomocy dziecku i rodzinie na świecie oraz przykłady działań 
na rzecz niwelacji nierówności wśród dzieci 

K_W11 

S5_W09 najważniejsze metody i techniki rozpoznawania potrzeb różnych grup i środowisk 
społecznych oraz instytucje, formy i metody działań pomocy i wsparcia oraz 

K_W06, K_W07 

S5_W10 cele, zadania i zasady funkcjonowania instytucji służb pomocy dzieciom, rodzinom i 
innym grupom wymagającym wsparcia  o zna procedury korzystania z pomocy 
wybranych instytucji  

K_W06, K_W07 

S5_W11 społeczne i psychologiczne uwarunkowania procesów wychowawczych K_W01, K_W02,  

S5_W12 aktualne problemy społeczne oraz  narzędzia ewaluacji programów pomocy 
społecznej adresowane do różnych odbiorców 

K_W02, K_W03 
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3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
Nazwa specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 
 

w pogłębionym stopniu stosuje terminologię z zakresu zarządzania 
placówkami oświatowymi 

K_W01 

S6_W02 
 

w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania placówkami 
edukacyjnymi w Polsce i krajach europejskich, koncepcji zachowań organizacyjnych 
oraz metod organizacji i zarządzania 

K_W02, K_W04 

S6_W03 w pogłębionym stopniu ontogenetyczny rozwój człowieka dorosłego (aspekt 
biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny i moralny) i jego funkcjonowanie w 
różnych rolach zawodowych 

K_W05 

S6_W04 funkcjonowanie  różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także 
relacje występujące między nimi 

K_W06 

S6_W05 teorie zarządzania i przywództwa w edukacji oraz zna zasady zarządzania kapitałem 
ludzkim 

K_W02, K_W07 

S6_W06 
 

współczesne kierunki rozwoju teorii zarządzania i polityki oświatowej, ma 
świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju 

K_W08 

S6_W07 
 

instytucje edukacyjne i społeczne, oraz instytucje nadzoru pedagogicznego o 
charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz zależności między nimi 

K_W06, K_W09 

S6_W08 różnorodność środowisk wychowawczych, w których funkcjonuje człowiek dorosły, 
oraz zakres specyficznych dla nich zjawisk i procesów 

K_W09, K_W10 
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S6_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje polityki oświatowej  oraz odniesienia do 
systemów zarządzania instytucjami edukacyjnymi w innych krajach 

K_W11 

S6_W10 problematykę etyczną z uwzględnieniem etyki zawodu K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 obserwować różnorodne zjawiska wynikające z prowadzonej przez państwo polityki 
oświatowej, wyszukiwać, selekcjonować, gromadzić i przetwarzać  informacje na ich 
temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji 

K_U01 

S6_U02 
 

 przeprowadzić diagnozę potrzeb, prawidłowo zaplanować i skonstruować adekwatną 
strategię kierowania zespołem uwzględniając wiedzę z pedagogiki, jej subdyscyplin i 
dyscyplin pokrewnych 

K_U02 

S6_U03 zaprezentować własne stanowisko, zdefiniować wątpliwości, sformułować problem i 
przedstawić argumenty wyjaśniając stanowiska i procesy społeczne wykorzystać 
zdobytą wiedzę uwzględniając różne konteksty i perspektywy teoretyczne, a także 
różne stanowiska autorskie  

K_U03 

S6_U04 przeprowadzić, metodologicznie poprawną, obserwację, dokonać diagnozy i 
sformułować wnioski do opisu zjawisk z obszaru zarządzania oświatą,  analizować 
przyczyny, motywy, wzory zachowań i postaw wykorzystując posiadaną wiedzę 

K_U04 

S6_U05 przeprowadzić analizę działań praktycznych stosując współmiernie dobraną 
perspektywę teoretyczną w celu uzyskania założonych efektów 

K_U05 

S6_U06 wykorzystać media i techniki multimedialne w konstruowaniu strategii promocji 
placówki oświatowej i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych 

K_U06 

S6_U07 budować zespół, zarządzać nim, stawiając i realizując wyznaczone cele i sprawnie 
komunikować się w grupie z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych 

K_U10 

S6_U08 planuje i realizuje uczenie się przez całe życie uwzględniając poziom swojej wiedzy, 
umiejętności i postaw wobec rzeczywistości, tworzy warunki i wspiera rozwój innych 
osób 

K_U11 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 
 

doskonalenia własnych kompetencji osobowościowych i zawodowych K_K01, K_K04 

S6_K02 uczestnictwa w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych 
umożliwiających stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia niezbędnego 
w pracy zawodowej 

K_K02 

S6_K03 inicjowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych na 
rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego  oraz przewidywania skutków 
swojej działalności 

K_K03 

S6_K04 przestrzegania etyki zawodowej, rozpoznawania dylematów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz podejmowania prób ich rozstrzygnięcia 

K_K05 

S6_K05 kierowania zespołem, przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
aktywności i ich skutki oraz za przygotowanie do wykonywanej pracy 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0 
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4.1. Rok dla specjalności: Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny 16 16       32 3 EU P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Metodyka kształcenia dorosłych (16 godzin W, 16 K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04,  
S1_U06, S1_U04, S1_U07, S1_U09 
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Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

16 16 16   16   64 10 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Zarządzanie karierą (16 godzin W), Modele rozwoju zawodowego (16 godzin K), Współczesny 
rynek pracy (16 godzin S),Doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07,S1_W09,S1_W10, S1_W11, 
S1_U01, S1_02, S1_U03, S1_04, S1_U6, S1_07, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

II przedmioty właściwe dla specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł Metodyczny      16 60  76 4 EU P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Formułowanie i operacjonalizacja celów dydaktycznych. Kryteria doboru i organizacji treści dydaktycznych. Metody dydaktyczne w pracy z 
ludźmi dorosłymi. Wykorzystanie środków dydaktycznych. Organizacja przestrzeni dydaktycznej i wystąpienia publicznego. Autoprezentacja 
i budowanie autorytetu. Rozwiązywanie problemowych sytuacji dydaktycznych. Ocena dydaktyczna. Specyfika prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z osobami dorosłymi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: analiza doświadczeń (16 godzin Wr), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05,  
K_U04,K_U05,K_U06, K_U10  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04,  
S1_U06, S1_U04, S1_U07, S1_U09 
 

Moduł 
specjalnościowy  
Doradztwo zawodowe 

     32 30  62 7 EU P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Terminologia związana z zarządzaniem karierą (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera). 
Kierunki rozwoju doradztwa zawodowego. Rozwój człowieka dorosłego. Współczesny rynek pracy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie 
dorosłych na współczesnym rynku pracy. Wskaźniki i prawidłowości rynku pracy. Wybrane teorie z zakresu zarządzania karierą i rozwoju 
zawodowego. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Metody i narzędzia opisu kariery zawodowej. Umiejętności metodyczne doradcy 
zawodowego: diagnozowanie, praca z grupą oraz praca indywidualna, prowadzenie rozmowy doradczej. Związek  pomiędzy człowiekiem 
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dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej. Rozwój własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową. 
Informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe. Modele rozwoju zawodowego. 
Wybrane zjawiska zachodzące na rynku pracy i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy. Praca z grupą o specjalnych potrzebach 
społecznych. Rozwiązania doradcze dopasowane do różnych grup odbiorców. Wybrane dylematy związane z zarządzaniem karierą 
zawodową. Aktualizowanie wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia zawodowego. Etyka w pracy doradcy zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Kompetencje doradcy zawodowego (16 godzin Wr), Metodyka pracy doradcy zawodowego (16 
godzin Wr), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01,K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W06,S1_W07,S1_W09,S1_W10, S1_W11, 
S1_U01, S1_02, S1_U03, S1_04, S1_U6, S1_07, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 176 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 234 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 410 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
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wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K )  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

  16   16   32 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Instytucje rynku pracy (16 godzin S), Analiza potencjału człowieka dorosłego w 
sytuacjach edukacyjnych i zawodowych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe specjalności Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych 

Moduł 
specjalnościowy : 
Edukacyjne Wymiary 
Doradztwa 
Zawodowego 

16 16     30  62 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Rodzaje sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy. Przyczyny i przebieg 
procesów tranzycyjnych. Zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy. Rynek pracy w Polsce. 
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania rynku pracy. Instytucje rynku pracy świadczących usługi doradcze. Potencjał edukacyjny 
człowieka dorosłego. Obszary wykorzystania potencjału edukacyjnego człowieka. Dylematy z pogranicza pracy i edukacji i potencjalne 
możliwości ich rozstrzygnięcia. Priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego. Problemy człowieka 
dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy. Ocena i analiza pojawiających się 
trudności z pogranicza pracy i edukacji. Działanie doradcy na rzecz środowiska społecznego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Wspomaganie edukacyjne osób dorosłych w sytuacjach tranzycyjnych (16 godzin W), 
Rynek pracy w perspektywie międzykulturowej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, 
K_U01,K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K04, K_K02, K_K03, K_K05,  K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W04, S1_W05, S1_W08,  
S1_U01, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 176 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 188 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774  
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4.2. Rok dla specjalności: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy I 
Środowisko pracy 
animatora-doradcy 

64 16    16   96 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest integracja wiedzy o środowisku, instytucjach oraz uwarunkowaniach kulturowych pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. Student poznaje kulturowe konteksty, determinanty zjawisk i procesów edukacyjnych. W ramach modułu 
realizowane są następujące komponenty: Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej, Język, komunikowanie i media, 
Teoria animacji społeczno-kulturalnej, Instytucje wspierające działania pedagoga wielokulturowego, Doradca międzykulturowy w polityce 
oświatowej krajów UE, Przygotowanie do wystąpień publicznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08,  K_W09, K_W11,  
K_U01, K_U06, K_U08, K_U11,  
K_K03, K_K01, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W03, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W13,  
S2_U01, S2_U03, S2_U04, S2_U09,  
S2_K03, S2_K01, S2_K02, S2_K07 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 



34 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6    

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 1    

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł metodyczny 
 

 32 16   16 120  184 9  E P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu metodycznego jest wprowadzenie studentów specjalności w obszar praktycznych umiejętności związanych z diagnozą, 
przygotowaniem i realizacją projektów animacyjnych i zadań doradczych oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Kluczowymi celami 
kształcenia w Module metodycznym są: - zrozumienie wagi kompetencji społecznych, kompetencji badawczych i dydaktycznych w praktyce 
pedagogicznej w społeczeństwie wielokulturowym, metoda naukowa i jakie ma znaczenie w refleksji i praktyce pedagogicznej, - 
opanowanie umiejętności wykorzystania współczesnej wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii społecznej i socjologii w 
analizowaniu, projektowaniu i realizacji projektów animacyjnych i zadań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w zróżnicowanych 
grupach wielokulturowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10,  
K_U06, K_U08, K_U03, K_U06, K_U10,  
K_K03, K_K05, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W04, S2_W06, S2_W12,  
S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U10, S2_U12,  
S2_K03, S2_K06, S2_K02 

Moduł pogłębiający 
wiedzę  

 16     16   32 4  ZO B Pedagogika 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modułu pogłębiający 
wiedzę 

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w wybranych przez studenta obszarach związanych z pracą animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego. W ramach przewidzianych zajęć (do wyboru dwa zajęcia), student porządkuje wiedzę dotyczącą projektowania diagnoz 
społecznych i kulturowych oraz konstruowania narzędzi diagnostycznych, a także wykorzystywania metod diagnostycznych w procesie 
poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Uczy się efektywnie korzystać z różnych systemów medialnych i kanałów komunikacyjnych jako 
platformy wpływu i budowania przestrzeni rozwoju osobowości, a także doskonali swoje kompetencje interpersonalne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W10, K_W011,  K_W12,  
K_U02,  K_U03, K_U04, K_U05,  
K_K03,  K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W04, S2_W13, S2_W12, S2_W14,  
S2_U02, S2_U05, S2_U08, S2_U13,  
S2_K03, S2_K06, S2_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 312 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 504  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  

Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
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wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje językowe 
na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

16        16 2 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 1: Psychologiczno-społeczne aspekty działalności pedagoga (16 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04, S2_W11,  
S2_U01, S2_U11, S2_U13, 
S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K07 

Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 16    16   32 3 E B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 1: Warsztat realizacji medialnych (16 godzin Wr), Kultura popularna i media (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10,  
S2_U03, S2_U06, S2_U09, S2_U12,  
S2_K01, S2_K06 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B  

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 2 Określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 
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Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie  wielokulturowym  

Moduł 
specjalnościowy 
Bazowe 
kompetencje  animato
ra-doradcy 

16 32 16   16   80 6  E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej animacji kultury i doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
kontekście międzykulturowym oraz wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy animatora kultury i doradcy 
edukacyjno-zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Antropologia współczesności (16 godzin W), Metodyka pracy pedagoga szkolnego (16 godzin K), 
Sztuka w projektach outdoor and adventure education (16 godzin S), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (16 godzin 
K), Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07,  
K_U01, K_U04,  K_K06, K_U07, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W04, S2_W11,  
S2_U01, S2_U11, S2_U13, 
S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K07 
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Moduł  
specjalnościowy III 
Warsztat pracy 
animatora-doradcy 

 32    32   64 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem modułu jest integracja i pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów pracy animatora kultury i doradcy edukacyjno-
zawodowego oraz nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce animacyjnej i doradczej, w tym 
projektowania struktur organizacyjnych w obszarze społeczeństwa wielokulturowego.  
Podział modułu na semestry: semestr 2:  Teorie i czynniki rozwoju zawodowego (16 godzin K), Konstruowanie programów wychowawczych 
i projektów wielokulturowych (16 godzin K), Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej (16 godzin Wr), Laboratorium 
technik wizualnych (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U06, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10,  
S2_U03, S2_U06, S2_U09, S2_U12,  
S2_K01, S2_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 270 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 462 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.3. Rok dla specjalności: Edukacja artystyczna i medialna 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

16 16 32   16   80 10 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (16 godzin S), warsztaty artystyczne (16 godzin 
Wr), sztuka obrazu: historia i teoria (16 godzin W), kultura i sztuka etniczna (16 godzin S), film i teatr w kulturze (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W8,  
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U09 
S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

Moduł metodyczny      32   32 3 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: warsztaty plastyczne (16 godzin Wr); Metodyka zajęć plastycznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, 
S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy I: 
Edukacja w kulturze 
audiowizualnej – 
sztuka i media 

 16       16 5 E B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Edukacyjne funkcje kultury i sztuki. Podstawowe zagadnienia historii sztuki. Współczesne działania edukacyjne w różnych obszarach 
kulturowych. Edukacyjne aspekty sztuki dawnej i współczesnej, kultury wizualnej, kultury etnicznej, sztuki ludowej. 
Film i teatr w kulturze. Kultura i sztuka etniczna. Wybrane zjawiska z obszaru cyberkultury oraz ich determinanty i przyczyny. 
Edukacja medialna w cyberkulturze. Warsztaty plastyczne: podstawowe techniki plastyczne, zasady kompozycji, problematyka ekspresji 
wizualnej. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: : edukacja medialna w cyberkulturze (16 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W8,  
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U09 
S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

Moduł metodyczny 16 16    32 60  124 6 PR P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Koncepcje i funkcje edukacji artystycznej. Współczesne metody edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna w wybranych instytucjach 
artystycznych. Metodyka zajęć plastycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowe technologie w projektach edukacyjnych. 
Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne źródła dramy oraz jej usytuowanie we współczesnych teoriach pedagogicznych. 
Podstawowe funkcje i techniki dramowe w edukacji. Sztuki performatywne, działania performatywne oraz znaczenie zwrotu 
performatywnego we współczesnej kulturze. Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: współczesne koncepcje i metody edukacji artystyczne (16 godzin W), praktyka w instytucjach 
artystycznych i medialnych (60 godzin), nowe technologie w projektach edukacyjnych (16 godzin Wr), metodyka treningu kreatywności (16 
godzin Wr),  metodyka nauczania zdalnego (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, 
S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 236 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 428 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 854 
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 



50 

 

studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

16 16 16      48 5 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Teoria wychowania estetycznego (16 godzin W), Komunikacja medialna (16 godzin S), 
Kształtowanie kompetencji medialnych (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W09 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U09 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. Forma zajęć określona w sylabusie przedmiotu 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Edukacja artystyczna i medialna  

Moduł 
specjalnościowy II: 
Sztuka – Media - 
Wychowanie 

 16 16   16 60  108 10 Proj B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawowe założenia teorii wychowania estetycznego. Edukacja muzealna: elementy edukacyjne, kulturowe i estetyczne ekspozycji 
muzealnej. Koncepcje wystaw artystycznych i interdyscyplinarnych. Wychowawczy potencjał muzyki. Komunikacja medialna. Kształtowanie 
kompetencji medialnych. Oferta wystawiennicza i edukacyjna wybranych instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja interdyscyplinarnych 
projektów twórczych. Warsztaty artystyczne: praktyczne aspekty koncepcji wychowania przez sztukę. Praktyka artystyczna i medialna w 
szkole. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Muzyka i wychowanie (16 godzin S), Muzeum interaktywne (16 godzin K,) Praktyka pedagogiczna 
(60 godzin), Interdyscyplinarne projekty twórcze (16 godzin Wr), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W09 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U09 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04, S3_K05, S3_K06, S3_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 234 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 426 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 854 



55 

 

4.4. Rok dla specjalności: Studia nad dzieckiem i rodziną 
4.4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 1 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy I 
Podstawy pracy z 
dziećmi i rodzinami 

16 32 16   16  30 110 12 egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi wprowadzenie do pozostałych zajęć specjalnościowych, zawiera podstawową problematykę teoretyczną, prawną i 
organizacyjną pracy z dzieckiem i rodziną. Stanowi komplementarny układ treści pedagogicznych, psychologicznych i prawno- 
organizacyjnych niezbędny do podejmowania pracy i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i społecznych 
rodziny. Moduł składa się między innymi z takich komponentów jak Opieka i Wychowanie, Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną, 
Dzieci świata – badania i projekty pomocy, Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny. Komponentem moduły są również praktyki pedagogiczne 
w instytucjach, organizacjach działających na rzecz dzieci  w czasie której studenci poznają cele organizacji i metody pracy. Kształtują 
swoje umiejętności wychowawcze i poznają etyczne zasady zawodu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W09, S4_W11 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U14, S4_U15,S4_U16, S4_U17,S4_U18 
S4_K01, S4_K02, SK_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K08, S4_K09, S4_K10, S4_K11, S4_K12, S4_K13 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 
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Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        32 5 Określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł metodyczny    8  48  90 146 9 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podczas zajęć modułu metodycznego studenci poznają wiele różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych 
w pracy społeczno-wychowawczej m.in. arteterapię, bajkoterapię, dramę, techniki relaksacyjne, twórczą wizualizację, streetworking, terapię 
poznawczo-behawioralną, terapię rodzin (główne nurty i kierunki), ekologiczną terapię rodzin, terapię komunikacyjną, terapię 
krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, socjoterapię, wideotrening komunikacji i inne.  
Studenci zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności pracy z dzieckiem i rodzinami wieloproblemowymi, w kryzysie, z problemem przemocy, 
choroby psychicznej, przeżywającej żałobę. Poznają także metody grupowej pomocy psychologicznej i doświadczają specyfiki procesu 
grupowego. 
Jednocześnie studenci odbywają praktyki, w trakcie których mają możność ćwiczenia i doskonalenia swych nowo zdobytych umiejętności  
Samodzielnie wybierając miejsce odbywania praktyk spośród instytucji i służb działających na rzecz dziecka i rodziny odpowiedzialnie 
włączają się w  realizację programu tych instytucji i uczą się zasad współdziałania w zespole oraz samodzielnego wyrażania opinii, 
uzasadnianie swego stanowiska i podejmowania współpracy. 
Realizując opracowany plan pracy z rodziną  student uczy się rozumienia zachowań ludzi będących w trudnych i kryzysowych sytuacjach,  
podmiotowo traktować rodziny, motywować do zmiany zachowań i respektować stanowisko rodziców i działać na rzecz dziecka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, 
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W02, S4_W03, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_W08, S4_W09, S4_W11, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05,S4_U07, S4_U08, S4_U10, S4_U11, S4_U12, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K07, S4_K08, S4_K09, S4_K10, S4_K11, S4_K12, S4_K13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 206 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 258 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 448 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 

 
4.4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

16 16     60  92 5 Egzamin P/B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Praca z dzieckiem z problemem alkoholowym (16 godzin K), Pomoc społeczna i praca socjalna (16 
godzin W),praktyka pedagogiczna (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W09, S4_W10, S4_W12, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U09, S4_U10, S4_U11, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K10, S4_K11, S4_K12,S4_K13 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
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w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD   

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 
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Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną  

Moduł 
specjalnościowy II 
Dzieci i rodziny w 
systemie pomocy 
społecznej 

 32       32 4 Egzamin P/B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Definicja pracy socjalnej i poznanie podstaw polityki społecznej w Polsce. Współczesne problemy stanowiące wyzwania dla polityki 
społecznej. Krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące praw dziecka. Katalog praw dziecka i sposoby ich ochrony. Sposoby 
postępowania w przypadkach naruszeń praw dziecka. Cel, zasady i metody postępowania asystenta rodziny. Asysta rodzinna jako forma 
wsparcia rodzicielstwa. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną, monitorowanie efektów pracy z 
rodziną. Uzależnienie od alkoholu jako problem rodziny. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Metody postępowania i 
pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Praktyka w instytucjach organizujących pomoc dzieciom i rodzinom. Poznanie podstaw 
prawnych, zasad funkcjonowania, sposobu dotarcia do klientów/odbiorców programów pomocy i metod pracy z nimi. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Ochrona praw dziecka (16 godzin K), Asysta rodzinna (16 godzin K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K4, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W09, S4_W10, S4_W12, 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U09, S4_U10, S4_U11, 
S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06, S4_K10, S4_K11, S4_K12,S4_K13 

Moduł 
specjalnościowy III 

 64     60  124 9 Egzamin P/B Pedagogika 
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Studia nad 
wychowaniem, 
dziećmi i rodzinami 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach tego modułu studenci poznają uwarunkowania trudnych sytuacji dziecka w  różnych okresach historii Polski. Zapoznają się z 
twórcami koncepcji pedagogicznych i  przedstawiają uwarunkowania społeczno-historyczne tych koncepcji. Zadaniem studentów jest też 
zapoznanie się z zaprezentowanie różnych idei pedagogiczne i koncepcji działań społeczno-wychowawczych i ich realizacji w dzisiejszych 
instytucjach działających na rzecz dzieci, rodzin i grup wymagających pomocy. Studenci zapoznają się z problematyką migracji – aktualnym 
problemem społecznym i kulturowym. Przedstawiają sytuację dzieci w procesie migracji oraz zasady pracy z rodzinami migrantów i ich 
dziećmi.   
W ramach praktyk poznają konkretne programy pomocy dzieciom i rodzinom, dokonują analizy jakości i efektywności ich działania na 
podstawie wybranej koncepcji ewaluacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, K_U16, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01,S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W11, S4_W12,  
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, SU_U07, S4_U13,S4_U14,S4_U15,S4_U16,SU17,S4_U18, 
S4_K01, S4_K02, S4_03, S4_K04, S4_K05, S4_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 236 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 266 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 502 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 966 
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4.5. Rok dla specjalności: Polityka oświatowa – menedżer oświaty 
4.5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 Egzamin B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U11,  
K_K01, K_K05, K_K06. 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Uczenie się w różnych nurtach psychologicznych: behawioralnym, psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich 
wynikające. Pamięć i wybrane techniki uczenia się. Samoregulacja uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem 
się Poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W013, K_U12 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

16 16    32   64 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: edukacja w Europie (16 godzin K) , Polityka oświatowa (16 godzin W), Przygotowanie do 
wystąpień publicznych (16 godzin WR), Twórcze rozwiązywanie problemów (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_W09, S5_W10, 
S5_U01, S5_U03, S5_U07, S5_U08, 
S5_K01 

Moduł Metodyczny   16   16 45  77 4 EU, Proj. P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: (kompetencje menedżera (16 godzin Wr) , Instytucje państwa obywatelskiego (16 godzin 
S), praktyki pedagogiczne  (45 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03, S5_W04, S5_W07,  S5_W08,  
S5_U02, S5_U03, S5_U05, S5_U07, S5_U08, 
S5_K02, S-K03, S5_K04, S5_K05 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W1, K_W2, K_W3, K_W8, K_W12,  
K_U03, K_U04, K_U09, K_U11,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 
Polityka oświatowa 

  16      16 6 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Realizacja Modułu zapewni studentom poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń i 
mechanizmów polityki oświatowej realizowanej w wybranych państwach Europy i świata, a także najważniejsze międzynarodowe instytucje 
specjalizujące się w tej dziedzinie. Opisane zostaną źródła i mechanizmy polityki oświatowej w polityce państwa. Zostanie wyjaśniona  
problematyka diagnozowania potrzeb i celów oświatowych, wyznaczania kierunków polityki oświatowej oraz jej uwarunkowania i zasady. 
Kompetencje studentów zostaną uzupełnione o rozwój umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Strona poznawcza obejmuje: 
systemowe koncepcje twórczości, strukturę i poznawcze składniki procesu twórczego oraz społeczny kontekst twórczości. Przygotowanie 
do myślenia twórczego jest wstępem do konstruowania indywidualnych projektów edukacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują 
(konstruują) programy cyklu lub pojedynczych zajęć z dowolnie wybranej przez siebie problematyki. Ważnym uzupełnieniem kompetencji 
jest przygotowanie do wystąpień publicznych, które w praktyce jest zrealizowane podczas prezentacji własnych projektów edukacyjnych. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: konstruowanie projektów edukacyjnych (16 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U10, K_U11, 
K_01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W02, S5_W04, S5_W09, S5_W10, 
S5_U01, S5_U03, S5_U07, S5_U08, 
S5_K01 

Moduł Metodyczny  16 16    45  77 5 EU, Proj. P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu 

Zajęcia realizowane w ramach Modułu Metodycznego rozwijają osobiste kompetencje studentów w obszarach diagnozowania potrzeb i 
kontekstu społecznego działań pedagogicznych oraz kierowania takimi działaniami. Praktyki wprowadzone do programu modułu 
umożliwiają trening osobistych umiejętności w wymienionych zakresach. 
W obszarze wiedzy student zrozumie znaczenie socjologicznych i psychologicznych aspektów zarządzania i przywództwa oraz zasady 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz pozna prawidłowości funkcjonowania człowieka i wpływu czynników związanych z kierowaniem grupą 
na społeczne interakcje i więzi społeczne. 
W obszarze umiejętności: zastosuje narzędzia diagnostyki pedagogicznej i będzie generował oryginalne rozwiązania problemów 
pedagogicznych, w tym szczególnie edukacyjnych, będzie przygotowywał oryginalne projekty w tym zakresie wiążąc stronę pedagogiczną i 
organizacyjną projektów, będzie potrafił prognozować ich przebieg i skutki oraz zmiany społeczne i osobowe nimi wywołane, wykorzysta 
zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z obszaru zarządzania oświatą, przygotuje i zaprezentuje publicznie opinie i argumenty 
związane z problemami społecznymi i organizacyjnymi. 
Zaprezentuje gotowość pracy w zespole i motywację do rozwiązywania problemów edukacyjnych, pedagogicznych i społecznych. Przyjmie 
pozycję lidera i pokieruje pracą zespołu. Będzie miał poczucie odpowiedzialności za efekty uzyskane przez zespół realizujący zadania 
edukacyjne. 
Podział modułu na semestry: semestr drugi: umiejętności negocjacyjno-mediacyjne (16 godzin K), umiejętności pedagogiczne (16 godzin 
S), praktyki pedagogiczne (45 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W_06, K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W03, S5_W04, S5_W07,  S5_W08,  
S5_U02, S5_U03, S5_U05, S5_U07, S5_U08, 
S5_K02, S-K03, S5_K04, S5_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 221 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 189 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 410 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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4.5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W11, K_W12, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
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dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
 
Podział modułu na semestry: semestr 1: konwersatorium pedagogiczne w języku obcym (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K ) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Zarządzanie 
mikroprzedsiębiorstw
em i organizacją 
społeczną 

16        16 2 Proj. P Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe Wymogi etapy zakładania działalności w formie przedsiębiorstwa oraz organizacji społecznej. Podstawowe zagadnienia i różnice dotyczące 
działalności nastawionej na zysk oraz non-profit. Zasady przygotowania biznesplanu umożliwiające założenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa mającego szanse na odniesienie sukcesu na rynku edukacyjnym. Tworzenie biznesplanu. Podstawowe zagadnienia z 
zakresu zarządzania małym podmiotem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W14, 
K_U13, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

16      30  46 5 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświęcone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 1: Zarządzanie oświatą (16 W), Praktyka pedagogiczna (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W10, 
S5_U02, S5_U04, S5_U06, S5_U07, 
S5_K01 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO P Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. . Po zaliczeniu modułu student osiąga kompetencje 
językowe na poziomie B2+. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: translatorium (32 godzin Tr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,  
K_K01 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W08, K_W06, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określone w 
sylabusie 

  

Treści programowe 
dla Modułu  

Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Metodyka działalności pedagogicznej (16 godzin K), praktyki pedagogiczne (30 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Popular Myths In 
Education  

16        16 2 EP B Pedagogika 

Treści programowe Badania psychologiczne i społeczne w pracy edukacyjnej. Hierarcha dowodów - poprawna analiza publikowanych wyników badań. 
Wnioskowanie na podstawie wyników badań jakościowych. Piramida Dale'a. Style uczenia się. Inteligencje wielorakie. Neurolingwistyczne 
programowanie. Funkcjonowanie mózgu – koncepcje niezweryfikowane. Pułapki myślenia grupowego.  
Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie pracy pedagoga i andragoga. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K02 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności Polityka oświatowa – menedżer oświaty  

Moduł 
specjalnościowy 2 
Menedżer oświaty 

  16 32     48 10 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Celem Modułu jest uzupełnienie wiedzy studentów o kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pedagog - przyszły kierownik 
placówki oświatowej musi poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności o znajomość procesu i technik zarządzania oraz stylów sprawowania 
władzy i podejmowania decyzji. Zakres tematyki obejmuje również zasady tworzenia zespołów zadaniowych, modele zarządzania kapitałem 
ludzkim, zarządzanie zmianą wraz z rolą lidera w zarządzaniu organizacją oraz strategię marketingową. W zakresie umiejętności ćwiczone 
są style przewodzenia zespołowi, komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do aktywności oraz sposoby efektywnego 
kontrolowania efektów pracy.  
Zadaniem menedżera oświaty jest zarządzanie jakością kształcenia w placówkach oświatowych stąd włączenie w zakres tematyczny 
innowacji edukacyjnych. Zakres tematyczny obejmuje: przepisy prawne dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
wykorzystanie sieci i urządzeń elektronicznych, źródła informacji edukacyjnych oraz innowacje aktualnie realizowane w szkołach.  
Stałym elementem pracy menedżera jest stres. Przygotowaniu  studentów do pracy w stresie służą ćwiczenia poświecone analizie przyczyn 
występowania stresu i powstania wypalenia zawodowego. 
Podział modułu na semestry: semestr 2: Zarządzanie zmianą (16 godzin Ć), Stres w pracy menedżera (16 godzin Ć);  Innowacje 
edukacyjne (16 godzin S), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_W12, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01, S5_W02, S5_W03, S5_W05, S5_W06, S5_W10, 
S5_U02, S5_U04, S5_U06, S5_U07, 
S5_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 190 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 174 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 774 
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Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– L – laboratorium 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczeniowa praca na ocenę 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO – prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
dorosłych, 
2. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w 
społeczeństwie wielokulturowym, 
3. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja artystyczna i medialna, 
4. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Studia nad dzieckiem i rodziną, 
5. Magister na kierunku Pedagogika w zakresie Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

 

Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0111 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 46 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 115 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

od 64-do 91 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych 
Na Wydziale Pedagogicznym UW praktyki pedagogiczne są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami 
metodycznymi, realizowanymi przez nauczycieli akademickich Wydziału, a jednocześnie są nadzorowane przez mentorów z 
instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
1. Cele praktyk pedagogicznych: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
• poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a zwłaszcza tych, w których absolwenci mogą znaleźć 

zatrudnienie, 
• nabycie umiejętności projektowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
• nabycie umiejętności refleksyjnej analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez 

opiekunów praktyk i studentów, 
• doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
• nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej skutków oraz pracy dzieci, 
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

Organizacja praktyk 
2. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada pracownik Wydziału Pedagogicznego UW, który jest 
koordynatorem wiodącego przedmiotu przygotowującego studentów do praktyki w określonym typie placówki, zwanym dalej 
koordynatorem praktyki. 
3. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną. 

Miejsce odbywania praktyk 
4. Praktyka może się odbywać w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach, instytucjach społecznych i 
oświatowych, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych (zwanych 
dalej „placówką/instytucją”) tak, aby charakter odbywanej przez studenta praktyki był zgodny z profilem kierunku studiów i 
specjalności. 
5. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych 
do studentów.  
6. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie placówkach zgodnie z profilem kierunku studiów 
i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów, po uzyskaniu zgody koordynatora praktyki. 

maksymalnie 150 godzin, 5 
ECTS 
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Formy praktyk 
7. Ustala się następujące formy praktyk pedagogicznych: 
7.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny UW oferty praktyk 
wynikającej z zawartych umów długoterminowych, dostępnej u koordynatora przedmiotu przygotowującego studentów do 
praktyki w określonym typie placówki. 
7.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z placówką/instytucją, a nadzór merytoryczny i 
organizacyjny nad przebiegiem praktyki sprawuje koordynator praktyk danej specjalności. 
7.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w 
placówce/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów. 
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Załącznik nr 112 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Pedagogika nauczycielska  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Praktyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  koncepcje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, 
lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich 
instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, ich historyczne i kulturowe 
konteksty oraz determinanty rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji 
społecznych oraz ich wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S_WG 

K_W03 terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach pedagogiki oraz 
terminologię dyscyplin pokrewnych    

P7S_WG 

K_W04 pojęcia metodologii badań edukacyjnych i  zasady wykorzystania różnych 
metod badawczych w praktyce 

P7S_WG 

K_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych, ich misje, cele, funkcje 
oraz zasady organizacji, zapewniające dzieciom osiąganie sukcesów w 
uczeniu się   

P7S_WG 
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K_W06 procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania oraz wsparcia w 
rozwoju dzieci 

P7S_WG 

K_W07 metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia i terapii dzieci w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W08 różnorodność środowisk wychowawczych dziecka oraz zachodzących w nich 
procesów 

P7S_WK 

K_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia 
do systemów edukacji w innych krajach 

P7S_WK 

K_W10 normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne), 
organizujące struktury i instytucje społeczne oraz regulujące procesy zmian w 
nich zachodzących 

P7S_WK 
 

K_W11 podstawowe pojęcia i zasady dotyczące  funkcjonowania instytucji 
edukacyjnych, ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki  

P7S_WK 

K_W12 zasady zapewniania  bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych 
 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania i realizacji sytuacji 
edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, obejmujących zjawiska z 
różnych obszarów życia społecznego   

P7S_UW 

K_U02 
 

samodzielnie i w wyniku pracy zespołowej zdobywać wiedzę oraz poszerzać 
umiejętności profesjonalne, niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy 
z dziećmi 

P7S_UU, 
P7S_UO 

K_U03 
 

komunikować się stosując  różne techniki, prezentować (z uwzględnieniem 
zasad etycznych) własne stanowisko poparte odpowiednią argumentacją, 
uwzględniającą różne perspektywy teoretyczne 

P7S_UK 
 

K_U04 
 
 
 

ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod  edukacyjnych  
w pracy z dziećmi  na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny 
raport ewaluacyjny w języku polskim i obcym oraz przygotować ustną 
prezentację wyników   

P7S_UW, 
P7S_UK, 
P7S_UO 
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K_U05 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci na 
różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

 
K_U06 
 

wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i  jakościowym  na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 ocenić i wykorzystać wybrane techniki multimedialne  w działalności 
edukacyjnej i zawodowej oraz w planowaniu rozwiązań innowacyjnych  

P7S_UW 

K_U08 wykorzystać wiedzę zawodową zdobytą podczas praktyki w przedszkolu, w 
szkole i  w placówkach prowadzących oddziaływania terapeutyczne  

P7S_UU 

K_U09 stosować przepisy prawa w analizie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki 

P7S_UO 

K_U10 przygotować różne prace pisemne i ustne w języku polskim i w języku obcym 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla  poziomu B2+ (Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  samooceny i podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02  podejmowania działań pedagogicznych i terapeutycznych, będących efektem 
refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 współpracy w zespole nauczycieli i  ekspertów,  podczas rozwiązywania 
ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, polegającej na 
wspieraniu innych i korzystaniu ze wsparcia 

P7S_KK 
 

K_K04 tworzenia demokratycznej kultury funkcjonowania instytucji i dbania o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KK 
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K_K05 realizacji innowacji pedagogicznych, służących rozwojowi uczniów oraz 
integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną 

P7S_KO 

K_K06 inicjowania działań pedagogicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i 
zasad przedsiębiorczości  

P7S_KO 

K_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli nauczyciela, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także  zna  cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej 

K_W01, K_W03 

S1_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki 
specjalnej) 

K_W01, K_W02 
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S1_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S1_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce      
i na świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10 

S1_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i pedagogicznym  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05 
K_W06 

S1_W06 przyczyny i skutki dysharmonii i zaburzeń w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym  i 
wczesnoszkolnym w wymiarze indywidualnym i społecznym  

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W08 

S1_W07 zasady budowania klimatu zaufania i poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w placówce 
i  poza nią 

K_W01, K_W06, K_W12 

S1_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się   

K_W05, K_W10, K_W11 

S1_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I oraz II etapu kształcenia  K_W03, K_W10 

S1_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S1_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole  

K_W05, K_W06, K_W07 

S1_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i oceniania rozwoju, a 
także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji  

K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S1_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych  
i kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej 
przez dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości 

K_U01 
 

S1_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S1_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka  

K_U05, K_U06, K_U04 
 

S1_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 

S1_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U01, K_U04, K_U06, K_U08 

S1_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S1_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się  K_U05, K_U06, K_U09 

S1_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U05, K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U10 tworzyć różne prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać 
pracę dyplomową 

K_U10, K_U03 

S1_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U02, K_U07 
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S1_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby 
rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S1_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych oraz  wskazywać 
obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S1_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S1_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
 

S1_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S1_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S1_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04, K_K02, K_K03, K_K06 

S1_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05, K_K06 
 

 



9 

 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin naukowych 

K_W01, K_W03 

S2_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki specjalnej) 

K_W01, K_W02 

S2_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S2_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce i na 
świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09 

S2_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w środowisku przedszkolnym i 
szkolnym, wynikające ze zróżnicowanych możliwości i doświadczeń rozwojowych oraz 
zasady dostosowania do nich oddziaływań edukacyjnych 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S2_W06 główne pojęcia z obszaru edukacji włączającej i zasady wprowadzania inkluzji w 
przedszkolu i szkole 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W08 

S2_W07 rolę nauczyciela – wychowawcy w budowaniu klimatu zaufania i poczucia własnej 
wartości u dzieci oraz zasady  zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówce i  poza nią 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_W12 

S2_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia się   

K_W05, K_W10, K_W11 
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S2_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I i II etapu kształcenia  oraz cele, 
zadania, rodzaje, zasady organizacji etapów terapii pedagogicznej 

K_W03, K_W05, K_W06,  
K_W10 

S2_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S2_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania, wspierania rozwoju i terapii 
pedagogicznej, wykorzystywane w pracy z  dziećmi w  przedszkolu i szkole 

K_W07, K_W06, K_W05 

S2_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W10, K_W12 

S2_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych i 
terapeutycznych, sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i 
oceniania rozwoju, a także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji 

K_W10, K_W04 

S2_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju  i terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do diagnozowania 
potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone sytuacje edukacyjne na 
poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S2_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych i 
kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej przez 
dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości, a także ułatwiają realizację 
działań pedagogicznych, wspierających edukację włączającą i inkluzywną 

K_U05 
 

S2_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym z środowisk  defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S2_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne, zgodnie z informacjami uzyskanymi od  rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka 

K_U06, K_U05, K_U04, K_U10 

S2_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 
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S2_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U03, K_U04, K_U06 

S2_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S2_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się K_U05, K_U09 

S2_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U01, K_U03, K_U09 

S2_U10 tworzyć prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać pracę 
dyplomową 

K_U10, K_U03 

S2_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi  wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami  nowoczesnej technologii 
(ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z 
zakresu wczesnej edukacji dziecka oraz terapii pedagogicznej  

K_U02 
 

S2_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S2_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych i terapeutycznych oraz  
wskazywać obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S2_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pokonywaniu różnych trudności 
edukacyjnych 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem 
obowiązujących wymagań prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S2_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i doskonalenia 
własnych kompetencji  pedagogicznych i terapeutycznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
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S2_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w obszarze 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S2_K05 do indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w  szczególności wspierania rozwoju i motywacji do 
uczenia się dzieci ze środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo, 

K_K04, K_K03, K_K06 

S2_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych i terapeutycznych 

K_K05, K_K06 
 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0
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4.1. Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 30 30       60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolne (30 godzin W), Edukacja medialna (30 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 90        90 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 1: Literatura dla dzieci (30 godzin K), Język polski dla nauczycieli (30 godzin K), Matematyka dla 
nauczycieli (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Psychologia 
rozwojowa 

15        15 2 ZP B Psychologia 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

15        15 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 
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4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30 
 
 

      120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

  
 
 

      15 1 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 30 
 

    30    60  3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (30 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 
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Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 30 30   30   90 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 2: Nauka i technologia dla nauczycieli (30 godzin S), Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole 
(30 godzin K), Metoda projektu w przedszkolu i szkole (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 1  
 
 

    60 120  180 5 DZP P Pedagogika 

Treści programowe  W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 360  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 495  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 855  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1710 
 

4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 
 
 

30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
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Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 
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II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 150         150  6 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 1:Edukacja językowa (30 godzin K), Edukacja matematyczna (30 godzin K), Edukacja przyrodnicza 
(30 godzin K), Edukacja teatralna (30 godzin K), Edukacja plastyczna (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Emisja głosu  
 
 

    30 
 
 

  30 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W13, 
S1_U06, S1_U12, 
S1_K01, S1_K02 

Podstawy dydaktyki 30 
 
 

       30 2 T B Pedagogika 

Treści programowe  Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we 
współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych 
prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się. 
Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego 
składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W07, S1_W09, S1_W11, S1_W12, S1_W14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi   

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 30 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 30 godzin 
S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  
 
 

30      30 6 PRD B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

  
 
 

      45 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 120    30    150  8 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Edukacja językowa (30 godzin K), Edukacja matematyczna (30 godzin K), Edukacja muzyczna 
(30 godzin K), Edukacja fizyczna i zdrowotna (30 godzin Wr), Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem zdolnym, praca z 
dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi (30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 2      30 120  150 5 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Edukacja zdrowotna 15 
 

       15 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K-K03, K-K05, K-K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W08, S1_W09, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U03, S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U12,  
S1_K01, S1_K03, S1_K05 
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Pierwsza pomoc      15   15 1 określony w 
sylabus 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U04, S1_U09, S1_U12, 
S1_K01, S1_K03 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 390 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 465 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 855  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1710 
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4.2. Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

60 30       90 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

30        30 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07,  
K_K01, K_K03,K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 30 30       60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości.  
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolnej (30 godzin W), Edukacja medialna (30 godzin K) 



30 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03,  S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

15  45   15   75 7 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Podstawy terapii pedagogicznej ( 15godzin W), Profilaktyka pedagogiczna (15godzin S), 
Diagnoza pedagogiczna (30godzin S), Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela ( 15 Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         15 1 określony w 
sylabusie 

p Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W-07, K_W08, K_W09, K-W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02,  
S2_W05, 
S2_K03 

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

90 30       120 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników. Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, 
PIRLS, ICCS. Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii 
kulturowej i ich znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10  
K_K01, K_K07 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 30     30    60 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (30 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (30 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03,  S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 
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Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

 45       45 5 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka (45 godzin 
K), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         60 4 określony w 
sylabusie 

p Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W-07, K_W08, K_W09, K-W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02,  
S2_W05, 
S2_K03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 345  
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 675 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1215 

 

4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

90 30       120 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 30       30 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        30 2 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 
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II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
  

 15 45      60 4 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki ( 30 godzin S), Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych ( 15 godzin K), Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 15 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Moduł praktyk   
 

     30 30  60 4 DZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł jest formą wprowadzenia słuchaczy w realia pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci mają 
okazję zweryfikować rozwiązania teoretyczne w praktyce . Praktyka w placówkach umożliwia także porównanie teorii pedagogicznej z 
zakresu terapii pedagogicznej z realiami praktyki terapeutycznej. Praktyka ma charakter pracy hospitacyjno- uczestniczącej i powinna 
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zapoznać studentów z różnymi zakresami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej funkcjami, zadaniami, podejmowanymi działaniami, 
organizacją pracy a także formami współpracy ze środowiskiem dziecka. Program praktyki zapoznaje też studentów z metodami, 
narzędziami i technikami diagnozowania dzieci w młodszym wieku szkolnym u których występują różnorakie trudności w nauce. Studenci 
powinni zapoznać się z terapią wczesnodziecięcą skierowaną na dzieci z problemami w rozwoju, zachowaniu i edukacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09,  S2_U11, S2_U12,  S2_U13, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  30  30    60 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 30 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 30 godzin 
S), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
  

 60 30   30   120 12 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
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Podział modułu na semestry – semestr 2: Metody wspierania rozwoju dziecka ( 30 godzin S), Praca z dzieckiem zdolnym (15 godzin K), 
Alternatywne metody terapii pedagogicznej (45 godzin K), Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (15 
godzin Wr), Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych (15 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Projekt 
samokształceniowy 
(fakultet) 

        0 6 E B Pedagogika  

Treści programowe Projekt ma za zadanie nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy i diagnostyki potrzeb samokształceniowych w zmieniających się 
warunkach i działaniach w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. Są to konsultacje z opiekunem projektu, nakład pracy studenta to 150 
godzin. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 330  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 210 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 540 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1215
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Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku Pedagogika nauczycielska (I rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak L 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– KINT – zajęcia zdalne na platformie COME 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– DZP – dziennik praktyk 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO –  prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 
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5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku Pedagogika nauczycielska w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, 
2. Magister na kierunku Pedagogika nauczycielska w zakresie Pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

 

Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0112, 0114 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 112 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS (zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 
humanistyczne) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

71 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych na specjalności: 
1. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna: 
Opis ogólny: Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w ramach specjalności: Edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami Projektowanie pracy z przedszkolu 
i szkole oraz Nauczyciel w przedszkolu i szkole. Praktyki są nadzorowane przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane 
według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Praktyka ma umożliwić rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych 
mających miejsce w przedszkolu i szkole oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym 
działaniu. W szczególności służy: 

1. pogłębieniu wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania przedszkola i szkoły 
2. rozwijaniu umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji przedszkolnej i szkolnej 
3. pogłębieniu wiedzy na temat zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego 
4. doskonaleniu umiejętności projektowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi, w tym 

realizowanych z wykorzystaniem metody projektów 
5. doskonaleniu umiejętności diagnozowania i indywidualizowania pracy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
6. pogłębieniu wiedzy na temat zasad współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka 
7. doskonaleniu umiejętności analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie grupy przedszkolnej i klasy 

szkolnej 
8. pogłębianie refleksji na temat nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych 

Organizacja praktyk: Praktyka asystencka w przedszkolu i szkole ma charakter praktyki śródrocznej, praktyka 
nauczycielska w obu typach placówek – to praktyka ciągła.   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w przedszkolach i szkołach podstawowych publicznych, społecznych i 
prywatnych. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów.  
2. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną: 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Pedagogika przedszkolna i  pedagogika wczesnoszkolna z 

Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna:  
240 godzin, 7 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 godzin, 1 ECTS 
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terapią pedagogiczną jest prowadzona i rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia analizy doświadczeń nauczyciela 
terapeuty. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami 
praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka organizowana jest według zasad przyjętych przez 
Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Celem praktyki jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 
terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie 
przyszłych nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. 
W ramach praktyk studenci poznają: 

• zasady prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  

• sposoby minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania, 
• organizację i zasady projektowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym   
• metody działań wspierających rozwój ucznia  i jego mocnych stron , a także zajęć rozwijających uzdolnienia  
• zasady prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej na etapie wczesnej edukacji  oraz warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i innych nauczycieli  
Organizacja praktyk: Praktyka ma charakter praktyki ciągłej   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w innych placówkach 
prowadzących terapię pedagogiczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów 
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Załącznik nr 113 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 100% Pedagogika 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: Drugi  
Profil kształcenia: Praktyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  koncepcje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, 
lingwistyczne dotyczące rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich 
instytucjonalne implikacje i kulturowe uwarunkowania 

P7S_WG 

K_W02 współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, ich historyczne i kulturowe 
konteksty oraz determinanty rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji 
społecznych oraz ich wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji 

P7S_WG 

K_W03 terminologię stosowaną w pedagogice, subdyscyplinach pedagogiki oraz 
terminologię dyscyplin pokrewnych    

P7S_WG 

K_W04 pojęcia metodologii badań edukacyjnych i  zasady wykorzystania różnych 
metod badawczych w praktyce 

P7S_WG 

K_W05 funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych, ich misje, cele, funkcje 
oraz zasady organizacji, zapewniające dzieciom osiąganie sukcesów w 
uczeniu się   

P7S_WG 

 

K_W06 procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania oraz wsparcia w P7S_WG 
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rozwoju dzieci 

K_W07 metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia i terapii dzieci w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym 

P7S_WG 

K_W08 różnorodność środowisk wychowawczych dziecka oraz zachodzących w nich 
procesów 

P7S_WK 

K_W09 strukturę, założone i realizowane funkcje systemu edukacji oraz odniesienia 
do systemów edukacji w innych krajach 

P7S_WK 

K_W10 normy i reguły (prawne, organizacyjne, zawodowe, moralne, etyczne), 
organizujące struktury i instytucje społeczne oraz regulujące procesy zmian w 
nich zachodzących 

P7S_WK 
 

K_W11 podstawowe pojęcia i zasady dotyczące  funkcjonowania instytucji 
edukacyjnych, ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki  

P7S_WK 

K_W12 zasady zapewniania  bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych 
 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania i realizacji sytuacji 
edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, obejmujących zjawiska z 
różnych obszarów życia społecznego   

P7S_UW 

K_U02 
 

samodzielnie i w wyniku pracy zespołowej zdobywać wiedzę oraz poszerzać 
umiejętności profesjonalne, niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy 
z dziećmi 

P7S_UU, 
P7S_UO 

K_U03 
 

komunikować się stosując  różne techniki, prezentować (z uwzględnieniem 
zasad etycznych) własne stanowisko poparte odpowiednią argumentacją, 
uwzględniającą różne perspektywy teoretyczne 

P7S_UK 
 

K_U04 
 
 
 

ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod  edukacyjnych  
w pracy z dziećmi  na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny 
raport ewaluacyjny w języku polskim i obcym oraz przygotować ustną 
prezentację wyników   

P7S_UW, 
P7S_UK, 
P7S_UO 
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K_U05 dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci na 
różnych etapach edukacji 

P7S_UW 

K_U06 
 

wykorzystać wiedzę metodologiczną do projektowania badań w paradygmacie 
ilościowym i  jakościowym  na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem 
norm i reguł prawnych, zawodowych i etycznych 

P7S_UW 

K_U07 ocenić i wykorzystać wybrane techniki multimedialne  w działalności 
edukacyjnej i zawodowej oraz w planowaniu rozwiązań innowacyjnych  

P7S_UW 

K_U08 wykorzystać wiedzę zawodową zdobytą podczas praktyki w przedszkolu, w 
szkole i  w placówkach prowadzących oddziaływania terapeutyczne  

P7S_UU 

K_U09 stosować przepisy prawa w analizie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
ochrony własności intelektualnej i planowania rozwoju placówki 

P7S_UO 

K_U10 przygotować różne prace pisemne i ustne w języku polskim i w języku obcym 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla  poziomu B2+ (Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  samooceny i podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K02  podejmowania działań pedagogicznych i terapeutycznych, będących efektem 
refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z 
uczniami 

P7S_KK 

K_K03 współpracy w zespole nauczycieli i  ekspertów,  podczas rozwiązywania 
ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, polegającej na 
wspieraniu innych i korzystaniu ze wsparcia 

P7S_KK 
 

K_K04 tworzenia demokratycznej kultury funkcjonowania instytucji i dbania o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KK 
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K_K05 realizacji innowacji pedagogicznych, służących rozwojowi uczniów oraz 
integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną 

P7S_KO 

K_K06 inicjowania działań pedagogicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i 
zasad przedsiębiorczości  

P7S_KO 

K_K07 odpowiedzialnego pełnienia roli nauczyciela, przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
S1_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także  zna  cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej 

K_W01, K_W03 

S1_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki 
specjalnej) 

K_W01, K_W02 
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S1_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S1_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce      
i na świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10 

S1_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i pedagogicznym  

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05 
K_W06 

S1_W06 przyczyny i skutki dysharmonii i zaburzeń w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym  i 
wczesnoszkolnym w wymiarze indywidualnym i społecznym  

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W08 

S1_W07 zasady budowania klimatu zaufania i poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w placówce 
i  poza nią 

K_W01, K_W06, K_W12 

S1_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się   

K_W05, K_W10, K_W11 

S1_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I oraz II etapu kształcenia  K_W03, K_W10 

S1_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S1_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole  

K_W05, K_W06, K_W07 

S1_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych, 
sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i oceniania rozwoju, a 
także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji  

K_W04, K_W05, K_W10 

S1_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S1_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych  
i kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej 
przez dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości 

K_U01 
 

S1_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S1_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka  

K_U05, K_U06, K_U04 
 

S1_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 

S1_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U01, K_U04, K_U06, K_U08 

S1_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S1_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się  K_U05, K_U06, K_U09 

S1_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U05, K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U10 tworzyć różne prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać 
pracę dyplomową 

K_U10, K_U03 

S1_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U02, K_U07 
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S1_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby 
rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S1_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych oraz  wskazywać 
obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S1_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S1_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
 

S1_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S1_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S1_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04, K_K02, K_K03, K_K06 

S1_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05, K_K06 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a  także cele, zadania i  funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin naukowych 

K_W01, K_W03 

S2_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym (z elementami pedagogiki specjalnej) 

K_W01, K_W02 

S2_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W04, K_W10 

S2_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce i na 
świecie oraz główne kierunki  zmian we wczesnej edukacji 

K_W01, K_W02, K_W09 

S2_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w środowisku przedszkolnym i 
szkolnym, wynikające ze zróżnicowanych możliwości i doświadczeń rozwojowych oraz 
zasady dostosowania do nich oddziaływań edukacyjnych 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S2_W06 główne pojęcia z obszaru edukacji włączającej i zasady wprowadzania inkluzji w 
przedszkolu i szkole 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W08 

S2_W07 rolę nauczyciela – wychowawcy w budowaniu klimatu zaufania i poczucia własnej 
wartości u dzieci oraz zasady  zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówce i  poza nią 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_W12 

S2_W08 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia się   

K_W05, K_W10, K_W11 
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S2_W09 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, I i II etapu kształcenia  oraz cele, 
zadania, rodzaje, zasady organizacji etapów terapii pedagogicznej 

K_W03, K_W05, K_W06,  
K_W10 

S2_W10 strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w przedszkolu i szkole  K_W06, K_W07 

S2_W11 innowacyjne i alternatywne metody nauczania, wspierania rozwoju i terapii 
pedagogicznej, wykorzystywane w pracy z  dziećmi w  przedszkolu i szkole 

K_W07, K_W06, K_W05 

S2_W12 zasady dotyczące ewaluacji jakości edukacji w przedszkolu i szkole K_W04, K_W10, K_W12 

S2_W13 etyczne i prawne podstawy oraz  zasady  organizowania sytuacji edukacyjnych i 
terapeutycznych, sprzyjających rozwojowi dzieci oraz  specyfikę  diagnozowania i 
oceniania rozwoju, a także osiągnięć szkolnych na I etapie edukacji 

K_W10, K_W04 

S2_W14 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju  i terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do diagnozowania 
potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone sytuacje edukacyjne na 
poziomie przedszkola i I etapu szkolnego 

K_U01, K_U06 
 

S2_U02 zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych i 
kształcenia zintegrowanego, które  sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej przez 
dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości, a także ułatwiają realizację 
działań pedagogicznych, wspierających edukację włączającą i inkluzywną 

K_U05 
 

S2_U03 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym z środowisk  defaworyzowanych  oraz zróżnicowanych 
kulturowo  

K_U05, K_U08 
 

S2_U04 obserwować i dokumentować rozwój dziecka oraz projektować odpowiednie działania 
edukacyjne, zgodnie z informacjami uzyskanymi od  rodziców oraz specjalistów 
(psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza), a także opracować indywidualny profil 
programu wspierania terapeutycznego dziecka 

K_U06, K_U05, K_U04, K_U10 

S2_U05 zaprojektować działania edukacyjne wspierające rozwój społeczny i moralny dzieci K_U01, K_U08 
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S2_U06 zaprojektować, przeprowadzić i dokonać autoewaluacji zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

K_U03, K_U04, K_U06 

S2_U07 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole 

K_U07, K_U03 

S2_U08 oceniać osiągnięcia szkolne uczniów w sposób wspierający proces uczenia się K_U05, K_U09 

S2_U09 nawiązać i utrzymać ścisły kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
umożliwiając im partnerski udział w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci w 
przedszkolu i na I etapie kształcenia 

K_U01, K_U03, K_U09 

S2_U10 tworzyć prace pisemne, przygotować konspekt pracy dyplomowej i napisać pracę 
dyplomową 

K_U10, K_U03 

S2_U11 samodzielnie lub współpracując z innymi  wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami  nowoczesnej technologii 
(ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z 
zakresu wczesnej edukacji dziecka oraz terapii pedagogicznej  

K_U02 
 

S2_U12 organizować pracę w klasie podczas zajęć, biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

K_U05, K_U08 

S2_U13 przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej, a także 
przydatności dla realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych i terapeutycznych oraz  
wskazywać obszary wymagające modyfikacji 

K_U04 

S2_U14 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pokonywaniu różnych trudności 
edukacyjnych 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się  do  prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem 
obowiązujących wymagań prawnych i etycznych  

K_K02, K_K07 

S2_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i doskonalenia 
własnych kompetencji  pedagogicznych i terapeutycznych zgodnie z samodzielnie 
stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01, K_K02 
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S2_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i terapeutycznych w obszarze 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S2_K05 do indywidualizowania oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w  szczególności wspierania rozwoju i motywacji do 
uczenia się dzieci ze środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo, 

K_K04, K_K03, K_K06 

S2_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych i terapeutycznych 

K_K05, K_K06 
 

 
3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika nauczycielska 
Nazwa specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 główne koncepcje i paradygmaty myślenia o rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zna cele, zadania i funkcje pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny naukowej. 

K_W01; K_W03 

S3_W02 podstawowe koncepcje psychologiczne i pedagogiczne dotyczące rozwoju i edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

K_W01; K_W02 

S3_W03 podstawy metodologii badań edukacyjnych, normy etyczne oraz sposoby ich 
wykorzystania w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

K_W04; K_W10 

S3_W04 współczesne modele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz edukacji 
językowej istniejące w Polsce i na świecie. 

K_W01; K_W02; K_W09; 
K_W10 
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S3_W05 podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w przedszkolu i szkole, rozumie 
znaczenie pojęcia gotowość szkolna w kontekście psychologicznym i 
pedagogicznym.  

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05 
K_W06 

S3_W06 zasady organizowania współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci i środowiskiem lokalnym jako kontekstu ich funkcjonowania i uczenia 
się.  

K_W05; K_W10; K_W11 

S3_W07 podstawę programową dla edukacji przedszkolnej, pierwszego i drugiego etapu 
edukacyjnego. 

K_W03 
 

S3_W08 innowacyjne i alternatywne metody nauczania i wspierania rozwoju dzieci w 
przedszkolu i szkole. 

K_W05; K_W06; K_W07 

S3_W09 metody projektowania i ewaluacji sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w pracy z 
dziećmi w zakresie nauki języka obcego oraz zintegrowanego podejścia językowo-
przedmiotowego na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

K_W06; K_W07 
 

S3_W10 sposoby indywidualizacji nauczania ze względu na różne potrzeby i style uczenia się 
dzieci, a także wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

K_W03; K_W05; K_W06; K_W07 

S3_W11 posiada wiedzę na temat przyswajania i uczenia się języka obcego zarówno w 
aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

K_W01; K_W02 

S3_W12 specyfikę roli zawodowej nauczyciela edukacji językowej i zintegrowanego nauczania 
językowo-przedmiotowego we wczesnej edukacji oraz znaczenie planowania rozwoju 
osobistego i zawodowego. 

K_W06; K_W07; K_W11 

S3_W13 zna i wykorzystuje podstawową terminologię z zakresu psycholingwistyki oraz 
metodyki nauczania języka. 

K_W01; K_W02  
 

S3_W14 cele i organizację nauczania języków obcych w Polsce w przedszkolu, oraz na I i II 
etapie edukacyjnym. 

K_W05; K_W06 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii do 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i planować zgodnie z nimi określone 
sytuacje edukacyjne na poziomie przedszkola i I etapu szkolnego. 

K_U01 
 

S3_U02 tworzyć i oceniać projekty dydaktyczne dotyczące nauki języka obcego lub 
zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. 
 

K_U01; K_U02 
 

S3_U03 potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego oraz opracować program nauczania 
języka angielskiego uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. 

K_U01 

S3_U04 potrafi organizować pracę w klasie podczas lekcji języka angielskiego biorąc pod 
uwagę różne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym. 

K_U01; K_U02 

S3_U05 potrafi przeanalizować własne działania pod kątem ich poprawności metodycznej 
oraz przydatności dla realizacji wyznaczonych celów i wskazywać obszary 
wymagające modyfikacji. 

K_U04 

S3_U06 opracować i zrealizować indywidualny program pracy z dziećmi o zróżnicowanych  
potrzebach edukacyjnych, w tym środowisk  defaworyzowanych  oraz 
zróżnicowanych kulturowo.  

K_U05; K_U08 
 

S3_U07 ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w  uczeniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nauczaniu języka angielskiego. 

K_U05; K_U06; K_U04 
 

S3_U08 wykorzystać media i technologie informacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu i w 
szkole. 

K_U01; K_U02; K_U08 

S3_U09 samodzielnie lub współpracując z innymi wyszukiwać informacje w polskich i 
obcojęzycznych źródłach, posługując się również zdobyczami nowoczesnej 
technologii (ICT) w celu poszerzania wiedzy metodycznej oraz przygotowania i 
prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej edukacji dziecka 

K_U01; K_U04; K_U06; K_U08 

S3_U10 wykorzystać wiedzę (leksykalną, gramatyczną ortograficzną i fonologiczną) o języku 
angielskim do zaplanowania sytuacji edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnych trudności dla polskiego ucznia. 

K_W01, K_U01, K_U08, K_U10 
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S3_U11 wykorzystać podstawową wiedzę o kulturze krajów anglosaskich niezbędną do 
rozwijania wrażliwości kulturowej uczniów. 

K_U01; K_U02 

S3_U12 przygotować różne prace pisemne w języku angielskim na poziomie B2+/C1. K_U05; K_U06; K_U09 

S3_U13 przygotować oraz zaprezentować wystąpienia w języku angielskim na poziomieB2+/ 
C1. 

K_U05; K_U01; K_U03; K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i 
odpowiedzialnego przygotowywania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i 
realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania 
swoich oddziaływań pedagogicznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych i etycznych  

K_K02; K_K07 

S3_K02 refleksyjnego podejścia do praktyki edukacyjnej, dokonywania ewaluacji i 
doskonalenia własnych kompetencji  pedagogicznych oraz językowych zgodnie z 
samodzielnie stworzonym planem rozwoju zawodowego 

K_K01; K_K02 
 

S3_K03 do pracy w zespole nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie 
podnoszenia jakości kształcenia w szkole i dobrej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

K_K03; K_K04; K_K06 

S3_K04 do podejmowania innowacyjnych działań pedagogicznych i dydaktycznych w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

K_K05 
 

S3_K05 do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności wspierania rozwoju dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych i zróżnicowanych kulturowo 

K_K04; K_K02; K_K03; K_K06 

S3_K06 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w realizacji lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych projektów edukacyjnych  

K_K05; K_K06 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0
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4.1. Rok dla specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
4.1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

48 
 
 

16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 KON B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16 
 
 

       16 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

16        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna  

Moduł metodyczny 16 16       32 3 Proj  P Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolna (16 godzin W), Edukacja medialna (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 48       48 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 1: Literatura dla dzieci (16 godzin K), Język polski dla nauczycieli (16 godzin K), Matematyka dla 
nauczycieli (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Psychologia 
rozwojowa 

 
 
 

      16 16 2 ZP B Psychologia 
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Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12,  
S1_K02, S1_K05 

 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 
 

16 
 

      64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
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Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł metodyczny 16 
 

    16    32  3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (16 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W08, S1_W10, S1_W12,   
S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 - 
Podstawy pracy w 
przedszkolu i szkole 

 16 16   16   48 5 EU P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Treści modułu koncentrują się wokół przygotowania merytorycznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz literatury dziecięcej. 
Studenci poznają również wybrane metody pobudzające wszechstronną aktywność dzieci/uczniów w przedszkolu i klasach I-III, w tym 
szczegółowo omawiają metodę projektu.    
Podział modułu na semestry – semestr 2: Nauka i technologia dla nauczycieli (16 godzin S), Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole 
(16 godzin K), Metoda projektu w przedszkolu i szkole (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W08, S1_W11, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 1  
 

    32 120  152 5 DZP P Pedagogika 

Treści programowe  W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

 
 
 

      16 16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 328 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 520 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1040 
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4.1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 
 
 

16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
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kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

 
 
 

 16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 80        80 6 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 1:Edukacja językowa (16 godzin K), Edukacja matematyczna (16 godzin K), Edukacja przyrodnicza 
(16 godzin K), Edukacja teatralna (16 godzin K), Edukacja plastyczna (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Emisja głosu  
 
 

    16 
 
 

  16 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W13, 
S1_U06, S1_U12, 
S1_K01, S1_K02 

Podstawy dydaktyki 16 
 

       16 2 T B Pedagogika 

Treści programowe  Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we 
współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych 
prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się. 
Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego 
składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W07, S1_W09, S1_W11, S1_W12, S1_W14, 
S1_U01, S1_U02, S1_U08, S1_U09, S1_U12, 
S1_K02, S1_K05 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi   

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  16  16    32 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 16 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 16 godzin 
S), 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 
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Seminarium 
dyplomowe 

  
 

16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

16  
 

      16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł 
specjalnościowy 2 – 
Nauczyciel w 
przedszkolu i szkole 

 64    16   80 8 EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach zajęć modułowych studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka oraz pojęć i umiejętności matematycznych 
dzieci/uczniów, a także poddają krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie 
wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej, a także metodyczne podstawy 
rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych oraz uwrażliwiania dzieci/uczniów na świat muzyki, plastyki i teatru. Na treści modułu 
składają się też zagadnienia odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod 
diagnozy i wspierania zróżnicowanych grup. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Edukacja językowa (16 godzin K), Edukacja matematyczna (16 godzin K), Edukacja muzyczna 
(16 godzin K), Edukacja fizyczna i zdrowotna (16 godzin Wr), Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem zdolnym, praca z 
dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi (16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W09, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Moduł praktyk 2 
 

 
 

 
 

   16 120  136 5 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

W ramach modułu studenci poznają dokumenty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania przedszkola i szkoły, obserwują pracę 
nauczyciela, projektują, organizują, prowadzą i ewaluują zajęcia z dziećmi/uczniami (wykorzystując w tym procesie różnorodne metody 
aktywizujące, w tym metodę projektu), prowadzą diagnozę i indywidualizują pracę dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz poznają zasady organizowania 
współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenia dokumentują i poddają ocenie własne kompetencje pedagogiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W03, S1_W05, S1_W06, S1_W07, S1_W08, S1_W09, S1_W10, S1_W11, S1_W13, S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_U08, S1_U09, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_U14,  
S1_K01, S1_K02, S1_K03, S1_K04, S1_K05, S1_K06 

Edukacja zdrowotna 16 
 

       16 1 ZP P Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K-K03, K-K05, K-K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W02, S1_W04, S1_W05, S1_W06, S1_W08, S1_W09, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U03, S1_U04, S1_U06, S1_U09, S1_U12,  
S1_K01, S1_K03, S1_K05 
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Pierwsza pomoc  
 
 

    16   16 1 określony w 
sylabus 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W07, S1_W12, S1_W13, S1_W14, 
S1_U04, S1_U09, S1_U12, 
S1_K01, S1_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 208 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 312 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 520 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1040 
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4.2.1 Rok dla specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
4.2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B  

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07,  
K_K01, K_K03,K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 16 16       32 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry - semestr 1: Modele edukacji przedszkolna (16 godzin W), Edukacja medialna (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

16 32    16   64 7 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Podstawy terapii pedagogicznej ( 16 godzin W), Profilaktyka pedagogiczna (16 godzin S), 
Diagnoza pedagogiczna (16 godzin S), Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela ( 16 Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  K_W03  K_W04  K_W06  K_W07  K_W08 K_W10, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K05   K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01,  S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników. Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, 
PIRLS, ICCS. Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii 
kulturowej i ich znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe  Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 
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II przedmioty właściwe dla specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Moduł Metodyczny 16     16   32 3 Proj  P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zadaniem modułu jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem przedszkola i szkoły jako instytucji edukacyjnych w zakresie 
wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, a także ze specyfiką pracy z małymi dziećmi z uwzględnieniem 
ich potrzeb i możliwości. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej (16 godzin W), Trening umiejętności 
wychowawczych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W07, S2_W08, S2_W10, S2_W12,   
S2_U02, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Moduł 
specjalnościowy 1 
Podstawy terapii 
pedagogicznej 

 32       32 5 PR P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł stanowi podstawę dla świadomego postępowania terapeutycznego wobec dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i powstałymi na tym tle 
trudnościami edukacyjnymi. Treści zgromadzone w przedmiotach modułu pozwalają budować kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 
studentów. Uzyskują oni informacje i kształtują umiejętności w zakresie diagnozy i profilaktyki pedagogicznej. Poznają także zasadnicze 
uwarunkowania, mechanizmy i aspekty terapii pedagogicznej. Uzyskują wiedzę dotyczącą podstaw psychoneurologicznych terapii. Moduł 
zakłada opanowanie przez słuchaczy umiejętności organizowania środowiska lokalnego na rzecz wspierania dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi i rozwojowym, w tym także umiejętności nawiązywania współpracy z rodzicami. Studenci mają też okazję kształtować własne 
umiejętności terapeutyczne. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka (16 godzin 
K), Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznej (16 godzin K) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02  K_W03  K_W04  K_W06  K_W07  K_W08 K_W10, 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  K_U07  K_U08  K_U09 K_U10, 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K05   K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12, S2_U13, S2_U14,  
S2_K01,  S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Projekt 
samokształceniowy 
(fakultet) 

        0 6 E P Pedagogika  

Treści programowe Projekt ma za zadanie nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy i diagnostyki potrzeb samokształceniowych w zmieniających się 
warunkach działaniach w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. Są to konsultacje z opiekunem projektu, nakład pracy studenta to 150 
godzin. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 192 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 144 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 336 

     Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 
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4.2.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:  pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
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kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym ( 30 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

 16 32      48 4 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
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diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 1: Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki ( 16 godzin S), Praca z dziećmi ze 
zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych ( 16 godzin K), Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 16 godzin S) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Moduł praktyk   
 

     16 30  46 4 ZP P Pedagogika  

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł jest formą wprowadzenia słuchaczy w realia pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci mają 
okazję zweryfikować rozwiązania teoretyczne w praktyce . Praktyka w placówkach umożliwia także porównanie teorii pedagogicznej z 
zakresu terapii pedagogicznej z realiami praktyki terapeutycznej. Praktyka ma charakter pracy hospitacyjno- uczestniczącej i powinna 
zapoznać studentów z różnymi zakresami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej funkcjami, zadaniami, podejmowanymi działaniami, 
organizacją pracy a także formami współpracy ze środowiskiem dziecka. Program praktyki zapoznaje też studentów z metodami, 
narzędziami i technikami diagnozowania dzieci w młodszym wieku szkolnym u których występują różnorakie trudności w nauce. Studenci 
powinni zapoznać się z terapią wczesnodziecięcą skierowaną na dzieci z problemami w rozwoju, zachowaniu i edukacji. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01  K_W03   K_W05  K_W06  K_W07 K_W08 K_W10 K_W11 K_W12 
K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  K_U05   K_U07  K_U08  K_U09 K_U10 
K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  K_K05  K_K06  K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U11, S2_U12,  S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         16 2 określony w 
sylabusie 

 Pedagogika 
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Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr:  drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

  16  16    32 6 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: do wyboru z oferty zajęć: Translatorium ( 16 godzin Tr),Seminarium międzynarodowe ( 16 godzin 
S), 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczna 

Moduł 
specjalnościowy 2  
Metody terapii dzieci 
z specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

 40 16   32   88 12 EU, EP P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć przygotowujących studentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści przedmiotu 
pozwalają poznać studentom specyfikę takich zaburzeń, jak: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, nieśmiałość, ADHD ale także 
problemy dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych, odmiennych kulturowo, przewlekle chorych, itp. Studenci uzyskują też 
umiejętność identyfikowania specjalnych potrzeb tych dzieci oraz poznają sposoby pracy terapeutycznej możliwej do wykorzystania 
zarówno w procesie specjalnego postępowania terapeutycznego z tymi dziećmi jak i włączania terapii w proces kształcenia zintegrowanego. 
Treści przedmiotu pozwalają uświadomić słuchaczom odrębność postępowania wobec dzieci z grupy SPE oraz stanowią szansę na 
pogłębienie wrażliwości pedagogicznej na indywidualne problemy uczniów. Przedmioty stwarzają też okazję do poszerzenia sposobów 
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diagnozowania dzieci z grupy SPE, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w procesie terapii tych dzieci. Słuchacze poznają także 
klasyczne i alternatywne metody terapii dzieci z grupy SPE. Uczą się też projektowania zajęć z tymi dziećmi. 
Podział modułu na semestry – semestr 2: Metody wspierania rozwoju dziecka ( 16 godzin S), Praca z dzieckiem zdolnym (16 godzin K), 
Alternatywne metody terapii pedagogicznej (24 godzin K), Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (16 
godzin Wr), Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych (16 godzin Wr) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U11, S2_U12, S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06     

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W02, S2_W05, S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_W09, S2_W10, S2_W11, S2_W13, S2_W14,  
S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U07, S2_U08, S2_U09, S2_U11, S2_U12,  S2_U13,  S2_U14,  
S2_K01, S2_K02, S2_K03, S2_K04, S2_K05, S2_K06 

Fakultety         16 3 określony w 
sylabusie 

 Pedagogika 

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć wydziałowych. Rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie interesujących ich zagadnień 
związanych ze studiowanym kierunkiem.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U04, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_K02, 
S2_W05,  
S2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 206 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 168 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 374 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 710 

 
4.3. Rok dla specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego 
4.3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
humanistycznych 

32 16       48 9 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu humanistycznie rozumianej pedagogiki, a zwłaszcza problematykę badań humanistycznych i ich 
miejsca w pedagogice. W skład modułu wchodzą zajęcia z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych oraz filozofii edukacji. 
Zajęcia mają na celu wzmocnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów szczególnie w zakresie wykorzystywania zróżnicowanych 
podejść interpretacyjnych w radzeniu sobie z rozumieniem teoretycznych i praktycznych problemów kształcenia i wychowania. Zajęcia 
rozwijają wiedzę studentów dotyczącą współczesnej pedagogiki, jej różnych nurtów, a także zróżnicowania myśli pedagogicznej i jej 
powiązań z różnymi rodzajami wiedzy, zwłaszcza filozoficznej i naukowej. Poruszane są również zagadnienia dotyczące teoretycznych i 
metodologicznych problemów w badaniach nad procesami edukacyjnymi właściwych dla perspektywy badań humanistycznych. 
Wzmacniana jest także wiedza studentów o człowieku jako podmiocie w kontekście procesu wychowania. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11,   
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Psychologia 
edukacyjna 

16        16 2 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przedmiot przeznaczony dla studentów, przygotowujących się do pracy nauczyciela/pedagoga w szkole lub przedszkolu. Celem kursu jest 
przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej: definicji uczenia się oraz implikacji pedagogicznych, w kontekście wybranych 
nurtów psychologicznych, poznawczych, metapoznawczych i pozapoznawczych uwarunkowań uczenia się. Studenci nabędą kompetencje 
niezbędne do rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów wynikających z równic indywidualnych i uwarunkowań związanych z 
uczeniem się. Podczas kursu będą poruszane następujące treści: uczenie się w różnych nurtach psychologicznych behawioralnym, 
psychodynamicznym, poznawczym oraz implikacje pedagogiczne z nich wynikające, pamięć i wybrane techniki uczenia się, samoregulacja 
uczenia się, różnice indywidualne i ich związek z edukacją i uczeniem się, poznawcze, metapoznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania 
uczenia się. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05,K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 
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II przedmioty właściwe dla specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego  

Moduł Metodyczny 
 
 

16     32   48 4 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawy metodyki nauczania języków obcych, nauczanie sprawności językowych, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. Wprowadzenie do 
nauczania języka dzieci, charakterystyka uczniów w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 
Metody oraz techniki uczenia języka obcego w kształceniu zintegrowanym, gry zabawy, storytelling, TPR. Organizacja pracy w klasie, 
rytuały klasowe, rola nauczyciela. Kontrola oraz ocena osiągnięć dzieci. Rozwijanie praktycznych umiejętności nauczyciela języka 
angielskiego. Rola refleksji w rozwijaniu warsztatu nauczyciela. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego (16 godzin Wr), wybrane 
techniki pracy na lekcjach języka angielskiego (16 godzin Wr), metody nauczania języka angielskiego (16 godzin W) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł dydaktyczny 16 16       32 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: podstawy dydaktyki (16 godzin W, 16 godzin K) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U02, S3_U03, 
S3_K02, S3_K03 

Psychologia 
rozwojowa 

       16 16 2 ZP B Psychologia 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o:  przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych, zmianie rozwojowej, periodyzacji rozwoju, kryzysów 
rozwojowych, prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego, emocji, samoregulacji. 
Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i 
podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania 

       16 16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznymi społecznym jego czynnikach, 
zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę, profilaktyce problemów uczniów i 
nauczycieli,  zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb 
biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo 
środowiska szkoły. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł badań 
społecznych 

48 16       64 10 EP, T B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Metoda naukowa, miejsce nauk społecznych w systemie nauk, badania podstawowe i stosowane. Najważniejsze szkoły metodologiczne w 
naukach społecznych. Schematy badawcze stosowane w badaniach podstawowych i stosowanych. Konceptualizacja i definiowanie pojęć. 
Metody doboru próby badawczej, metody pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, modele ich analizy. Struktura publikacji 
naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii. Etyczne zasady prowadzenia badania naukowego i 
publikacji wyników.  
Teoria pomiaru edukacyjnego, metoda wartości dodanej. Wielkoskalowe badania edukacyjne: PIAAC, PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS. 
Podstawowe pojęcia ważne dla refleksji o człowieku w jego relacjach z kultura. Najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej i ich 
znaczenie dla refleksji pedagogicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11,  
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U10 , 
K_K01, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 KON B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie literatury związanej z tematem seminarium. Określenie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie spisu literatury potrzebnej 
do opracowania wybranego zagadnienia. Opracowanie koncepcji pracy. Zaplanowanie struktury części teoretycznej pracy w kontekście 
przeczytanej literatury. Przygotowanie narzędzi badawczych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08,  
K_K01, K_K07 

II przedmioty właściwe dla specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego  

Moduł Metodyczny 
 

 16    16 60  92 5 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Podstawy metodyki nauczania języków obcych, nauczanie sprawności językowych, słownictwa, gramatyki oraz wymowy. Wprowadzenie do 
nauczania języka dzieci, charakterystyka uczniów w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. 
Metody oraz techniki uczenia języka obcego w kształceniu zintegrowanym, gry zabawy, storytelling, TPR. Organizacja pracy w klasie, 
rytuały klasowe, rola nauczyciela. Kontrola oraz ocena osiągnięć dzieci. Rozwijanie praktycznych umiejętności nauczyciela języka 
angielskiego. Rola refleksji w rozwijaniu warsztatu nauczyciela. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: metodyka nauczania języka angielskiego (16 godzin K), Pracownia metodyczna do praktyki 
językowej dyplomowej (16 godzin Wr), praktyki pedagogiczne (60 godzin), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03, 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł dydaktyczny  16     30  46 3 EU B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Proces kształcenia i wychowania w różnych systemach dydaktycznych. Współczesne teorie uczenia się i nauczania. Środowisko 
wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza). Projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych. Struktura i funkcje systemu 
dydaktycznego. Specyfika funkcjonowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikacja interpersonalna i 
społeczna w różnych środowiskach szkolnych i pozaszkolnych. Metodyka pracy pedagoga szkolnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W010, 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W01, S3_W05, S3_W06, S3_W10, 
S3_U02, S3_U03, 
S3_K02, S3_K03 

Moduł 
Specjalnościowy 1a-
Praktyczna nauka 
języka angielskiego 

     32   32 6 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. W skład modułu wchodzą następujące przedmioty: Rozwijanie 
umiejętności czytania i pisania w jęz. angielskim oraz Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w jęz. angielskim. 
Moduł rozwija umiejętności czytania i pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim na poziomie B2 lub wyższym. W ramach modułu 
studenci doskonalą umiejętności komunikacyjne w języku angielskim na poziomie ponad B2 poprzez słuchanie i czytanie różnych tekstów, 
również autentycznych, rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych na poziomie ponad B2 oraz piszą własne prace pisemne na poziomie 
ponad B2. Studenci doskonalą umiejętność planowania prac pisemnych, konstruowania poszczególnych rodzajów tekstów użytkowych, 
wyrażania się na piśmie w sposób logiczny, klarowny i poprawny. Studenci poznają kryteria oceniania prac pisemnych i przydatne strategie 
egzaminacyjne. W ramach modułu studenci słuchają i czytają teksty autentyczne w języku angielskim i na ich podstawie wykonują zadania 
związane z mówieniem, takie jak: nieformalne konwersacje w małych grupach, formalne prezentacje dla całej grupy, przedstawienie 
informacji i/lub swojej opinii, udział w dyskusji formalnej i nieformalnej, skomentowanie wydarzenia itp. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U12, S3_U13,  
S3_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 208 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 250 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 458 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 838  
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4.3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł nauk 
pedagogicznych 

48 16       64 10 EP B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, 
wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się. 
Podstawowe problemy współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie.  
Analiza konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,  K_W06, K_W08, K_W9, K_W10, 
K_U01, K_U02,K_U03,  K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

 16       16 4 PRJO B Pedagogika 
 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
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studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 

II przedmioty właściwe specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Moduł 
Specjalnościowy 2-
Rozwój warsztatu 
zawodowego 
nauczyciela 

16     32 60  108 8 Proj P Pedagogika 
Językoznawstwo 

Treści programowe 
dla Modułu  

Tematyka badawcza dotyczącą procesu nauczania języka dzieci. Omawiane są sposoby przeprowadzania badań posługując się licznymi 
przykładami. Moduł ten zawiera również tematy związane ze współczesnymi tendencjami w kształceniu językowym dzieci, wykorzystaniu 
projektów typu ICT,  wykorzystania zintegrowanego podejścia językowo-przedmiotowego (planowania lekcji wykorzystujących podejście 
CLIL, materiałów do podejścia CLIL),wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka angielskiego, w tym kryteriów wyboru książek 
oraz opowiadań. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej (16 godzin W) , Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL) (16 godzin  Wr), fonetyka praktyczna (16 godzin Wr), praktyki 
pedagogiczne (60 godzin) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Emisja głosu      16   16 2 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U08,  
K_K01, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U05 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Moduł Kształcenie 
językowe dla celów 
akademickich 

    32    32 6 PRJO B Pedagogika 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł składa się z zajęć, które przygotowują studentów do samodzielnego poruszania się w literaturze obcojęzycznej z zakresu różnych 
(zgodnych z zainteresowaniami studentów) obszarami badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zajęcia wspierają studentów zarówno 
w pracy z tekstami naukowymi, jak i w prowadzeniu dyskusji w językach obcych z zakresu pedagogiki. Ich głównym celem jest rozwój 
kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie posługiwania się terminologią specjalistyczną pedagogiki. Kluczowe jest 
wspieranie umiejętności czytania ze zrozumieniem i krytycznego analizowania obcojęzycznych tekstów naukowych. Tematyka lektur 
dotyczy zagadnień edukacyjnych i metodologii prowadzenia badań pedagogicznych. Jest ona także odzwierciedleniem zainteresowań 
studentów, związanych z przygotowywaniem przez nich rozpraw dyplomowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Seminarium 
dyplomowe 

  16      16 6 PRD B Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Opracowanie planu badań. Przeprowadzenie badań w wybranym paradygmacie. Opracowanie wyników badań oraz ich analiza zgodnie z 
ustalonym celem badań. Napisanie pracy magisterskiej empirycznej: część poświęcona przeglądowi literatury wybranego tematu i część 
prezentująca wyniki badań oraz ich krytyczną analizę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, 
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07 
 

Zajęcia 
ogólnouniwersyteckie 

        16 3 określony w 
sylabusie 

  

Treści programowe  Zajęcia te student wybiera z oferty zajęć uniwersyteckich. Rozwijają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, niezwiązanych ze 
studiowanym kierunkiem. Pozwalają uczestniczyć w edukacji na wszystkich wydziałach, co umożliwia komunikowanie się ze specjalistami z 
wielu dziedzin oraz studentami innych kierunków. 

II przedmioty właściwe specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Moduł 
Specjalnościowy 2-
Rozwój warsztatu 
zawodowego 
nauczyciela 

 16    16   32 7 Proj P Pedagogika 
Językoznawstwo 
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Treści programowe 
dla Modułu  

Tematyka badawcza dotyczącą procesu nauczania języka dzieci. Omawiane są sposoby przeprowadzania badań posługując się licznymi 
przykładami. Moduł ten zawiera również tematy związane ze współczesnymi tendencjami w kształceniu językowym dzieci, wykorzystaniu 
projektów typu ICT,  wykorzystania zintegrowanego podejścia językowo-przedmiotowego (planowania lekcji wykorzystujących podejście 
CLIL, materiałów do podejścia CLIL),wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka angielskiego, w tym kryteriów wyboru książek 
oraz opowiadań. 
Podział modułu na semestry: semestr pierwszy: literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego (16 godzin Wr), nauczanie 
języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych w Europie lub współczesne kształcenie językowe – wybrane zagadnienia (16 godzin 
K), egzamin modułowy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W08, S3_W09, S3_W10, S3_W11, S3_W12, S3_W13, S3_W14, 
S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_U08, S3_U10, S3_U11, 
S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K05 

Moduł 
Specjalnościowy 1b-
Praktyczna nauka 
języka angielskiego 

     32   32 6 EG P Pedagogika 

Treści programowe 
dla Modułu  

Moduł obejmuje tematykę z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. W skład modułu wchodzą następujące przedmioty: 
Zintegrowana nauka języka angielskiego 1 oraz Zintegrowana nauka języka angielskiego 2. 
Głównym założeniem modułu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Celem zajęć jest doskonalenie 
praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania. W 
ramach modułu studenci doskonalą umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie B2/C1, poprzez czytanie i słuchanie różnych 
tekstów, również autentycznych oraz tworzenie własnych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, wzbogacanie leksyki oraz rozwijanie 
zastosowania różnych struktur gramatycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U10, 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_U12, S3_U13,  
S3_K02 

I pomoc      16   16 1 określony w 
sylabusie 

P  

Treści programowe  Przekazanie wiedzy o metodach i technikach udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Opanowanie 
umiejętności organizacji i niesienia pomocy w miejscu zdarzenia/wypadku. Poznanie umiejętności współdziałania interdyscyplinarnego  w 
przypadku ratowania zdrowia i życia w sytuacji katastrof, zdarzeń masowych i bioterroryzmu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, 
K_U05, K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01,  

Edukacja zdrowotna 16        16 1 ZP B Pedagogika 

Treści programowe  Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu 
życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07,K_W08, K_W010, K_W012, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01, S3_W05, S3_W10, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_K04 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 220 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 160 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 380 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 838 
 

Zajęcia uzupełniające dla studentów kierunku pedagogika nauczycielska (1 rok) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć Tr Wr Prak KINT 

Ochrona własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 T   

Treści programowe  Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów 
różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich  studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty 
prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady 
korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego 
utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu. 

BHP 4        4 0,5 T   

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– Tr – Translatorium 
– Wr – warsztaty 
– Prak – praktyki pedagogiczne 
– KINT – zajęcia zdalne na platformie COME 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– DZP – dziennik praktyk  
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PRJO –  prezentacja w języku obcym 
– KON – konspekt 
– PRD – praca dyplomowa 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 95% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów cztery 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  
1. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
2. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
3. Magister na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesne nauczanie języka angielskiego 

 

Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0112, 

0114 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru minimum 50 ECTS 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 110 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

minimum 70 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych na specjalności: 
1. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna: 
Opis ogólny: Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w ramach specjalności: Edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna są prowadzone i rozliczane w powiązaniu z przedmiotami Projektowanie pracy z przedszkolu 
i szkole oraz Nauczyciel w przedszkolu i szkole. Praktyki są nadzorowane przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Są organizowane 
według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  

 
240 godzin, 7 ECTS 
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Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Praktyka ma umożliwić rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych 
mających miejsce w przedszkolu i szkole oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym 
działaniu. W szczególności służy: 

1. pogłębieniu wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania przedszkola i szkoły 
2. rozwijaniu umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji przedszkolnej i szkolnej, 
3. pogłębieniu wiedzy na temat zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego, 
4. doskonaleniu umiejętności projektowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z dziećmi, w tym 

realizowanych z wykorzystaniem metody projektów, 
5. doskonaleniu umiejętności diagnozowania i indywidualizowania pracy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
6. pogłębieniu wiedzy na temat zasad współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, 
7. doskonaleniu umiejętności analizy i rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie grupy przedszkolnej i klasy 

szkolnej, 
8. pogłębianie refleksji na temat nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych 

Organizacja praktyk: Praktyka asystencka w przedszkolu i szkole ma charakter praktyki śródrocznej, praktyka 
nauczycielska w obu typach placówek – to praktyka ciągła.   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w przedszkolach i szkołach podstawowych publicznych, społecznych i 
prywatnych. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów.  
2. Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną: 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Pedagogika przedszkolna i  pedagogika wczesnoszkolna z 
terapią pedagogiczną jest prowadzona i rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia analizy doświadczeń nauczyciela 
terapeuty. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami 
praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka organizowana jest według zasad przyjętych przez 
Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Cele praktyk pedagogicznych:  
Celem praktyki jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 
terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie 
przyszłych nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 godz. 1 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

W ramach praktyk studenci poznają: 
• zasady prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  
• sposoby minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania, 
• organizację i zasady projektowania zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym   
• metody działań wspierających rozwój ucznia  i jego mocnych stron , a także zajęć rozwijających uzdolnienia  
• zasady prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej na etapie wczesnej edukacji  oraz warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i innych nauczycieli  
Organizacja praktyk: Praktyka ma charakter praktyki ciągłej   
Miejsce praktyk: Praktyka może się odbywać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w innych placówkach 
prowadzących terapię pedagogiczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Studenci korzystają z oferty placówek przygotowanej przez Wydział Pedagogiczny i dostępnej u koordynatora 
praktyk. Po uzyskaniu zgody koordynatora student może podjąć praktykę w placówce samodzielnie wskazanej, zgodnie z  
programem i liczbą wymaganych godzin.  
Praktyka może odbywać się w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów. 
3. Wczesne nauczanie języka angielskiego 
Opis ogólny: Praktyka pedagogiczna w ramach specjalności: Wczesne nauczanie języka angielskiego jest prowadzona i 
rozliczana w powiązaniu z przedmiotem Pracownia metodyczna. Praktyka jest nadzorowana przez nauczycieli akademickich 
Wydziału Pedagogicznego, zwanych koordynatorami praktyk, oraz mentorów z instytucji przyjmujących studentów. Praktyka 
organizowana jest według zasad przyjętych przez Radę Wydziału.  
Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik 
dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.  
Celem praktyki pedagogicznej odbywanej przez studentów na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 jest: 

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce; 
• nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielem-mentorem/opiekunem praktyk i pozostałymi osobami z 

personelu szkoły; 
• nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i ewaluacji procesu nauczania języka angielskiego w 

klasach 1-3; 
• nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć integrujących treści językowo-

przedmiotowe; 
• nabycie umiejętności refleksyjnego analizowania i dokumentowania pracy własnej oraz dzieci w różnorodnych 

sytuacjach edukacyjnych; 
• nabycie umiejętności autoewaluacji własnych zachowań w klasie i ich wpływu na przebieg lekcji/osiągnięcie celów 

lekcji; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 godzin, 5 ECTS 
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• doskonalenie umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w pracy nauczyciela; 
• kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przebieg własnej praktyki, twórczego podejścia do wykonywanych 

zadań, inicjatywy i samodzielności w działaniu; 
• nabycie postawy gotowości do wyznaczania sobie kolejnych celów zawodowych, sposobów ich realizacji i 

weryfikowania, czy zostały one osiągnięte. 
 



1 

Załącznik nr 114 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

prowadzonych w języku angielskim 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne nauki fizyczne: 100% nauki fizyczne 

Razem: - 100% - 

2. Kierunek studiów: Physics (Studies in English) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, 
szczególnie w zakresie wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania 
problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie 
specjalności przewidzianej programem studiów 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i 
numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment 
fizyczny 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej specyficznych dla obszaru fizyki związanego z wybraną 
specjalnością 

P7S_WG 

K_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w 
obrębie wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę w obszarze odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W07 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych 
związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z fizyki 

P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące 
rozszerzonych zagadnień fizyki, w szczególności w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu 

P7S_UW 
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K_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje 
lub obserwacje w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając 
indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera 

P7S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U04 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg 
eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych 
założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U05 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe 
nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U07 potrafi przedstawić wyniki badań eksperymentalnych, teoretycznych lub 
numerycznych w formie pisemnej w języku angielskim i ustnej prezentacji 
multimedialnej lub plakatu – w języku angielskim 

P7S_UK 

K_U08 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i 
niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru 
fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U09 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym 
samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

K_U10 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w 
zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U11 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w 
szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i 
organizowania procesu uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w 
celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

K_K08 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie 
rozszerzonych zagadnień fizyki, w szczególności w międzynarodowych, 
wielokulturowych zespołach  

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Theoretical Physics, Computer Modeling of Physical Phenomena, Physics of Condensed 
Matter and Semiconductor Nanostructures, Geophysics, Optics 

(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich należy wypełnić 
odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Physics 
Nazwa specjalności: Theoretical Physics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki teoretycznej 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zinterpretować wyniki eksperymentalne w języku fizyki teoretycznej  

K_W03 

S_W04 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki teoretycznej 

K_W05 

S_W05 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki 
teoretycznej 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki teoretycznej 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje  K_U02 
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S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie odpowiedniego obszaru fizyki wraz z oceną dokładności 
wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej, z uwzględnieniem 
zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z 
Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki teoretycznej oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie fizyki teoretycznej, 
w szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 
Nazwa kierunku studiów: Physics 
Nazwa specjalności: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie pozwalającym na modelowanie wybranych procesów 
fizycznych 

K_W02 
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S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
niezbędne do modelowania wybranych procesów fizycznych  

K_W03 

S_W04 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
odpowiadającym modelowanym zjawiskom 

K_W05 

S_W05 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące 
komputerowego modelowania procesów fizycznych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie modelowania procesów fizycznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje 
pozwalające na skuteczne modelowanie procesów fizycznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników w odniesieniu do modelowania 
procesów fizycznych 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie modelowania procesów fizycznych, z 
uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, 
w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie modelowania procesów fizycznych oraz do 
uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie komputerowego 
modelowania procesów fizycznych, w szczególności w międzynarodowych, 
wielokulturowych zespołach 

K_K08 
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Nazwa kierunku studiów: Physics 
Nazwa specjalności: Physics of Condensed Matter and Semiconductor 
Nanostructures,. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki 
materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji K_U01 
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eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie fizyki materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu 
informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych, w szczególności w 
międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 
Nazwa kierunku studiów: Physics 
Nazwa specjalności: Geophysics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W01 
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S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie geofizyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny lub obserwacje w 
zakresie geofizyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie geofizyki 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
geofizyki 

K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie geofizyki 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące geofizyki K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie geofizyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie fizyki geofizyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie geofizyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie geofizyki, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie geofizyki oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie geofizyki, w 
szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 
Nazwa kierunku studiów: Physics 
Nazwa specjalności: Optics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody 
matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów 
fizycznych w zakresie optyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie optyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, 
badawczej w zakresie optyki 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
optyki 

K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę w zakresie optyki 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu w zakresie optyki 

K_U01 
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S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub 
obserwacje w zakresie optyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych w zakresie optyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu 
pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie optyki, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie optyki oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z 
tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie optyki, w 
szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

4. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Nazwa przedmiotu 
A lub grupy zajęć 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Nazwa przedmiotu 
B lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

5. Semestr dla specjalności: Theoretical Physics 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 zal. na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K08 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Statistical 
physics 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Intellectual property 
and entrepreneurship 
 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  



16 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Numerical 
analysis 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot do wyboru 
z listy Advanced 
quantum mechanics 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W05, S_U01, S_U03, S_K03 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

270 25 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 645  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1315 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Team project** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Proseminar 
Challenges of the 
modern times 
 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach fizycznych z 
wyzwaniami nowoczesności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

120 12 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06,K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Proseminar 
Theoretical physics   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. Rozwój umiejętności 
autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak 
wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K03 

Workshop in 
theoretical physics I      120   120 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza uczelnią np. w 
wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu kilku zagadnień dotyczących 
zainteresowań naukowych studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_W05, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

Workshop in 
theoretical physics II       240   240 25 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Odpowiednik 
seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 



23 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć 
przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 670 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1315 

5. Semestr dla specjalności: Computer Modeling of Physical Phenonema 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
Lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 zal. na ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Statistical 
physics 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Intellectual property 
and entrepreneurship 
 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
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przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Numerical 
analysis 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot do wyboru 
z listy Advanced 
quantum mechanics 

30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 



26 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice kwantowej. 
Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W05, S_U01, S_U03, S_K03 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

180 18 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Workshop on 
computer modeling 

    
 

   
105 10 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem 
wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 630  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1300 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Team project** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Proseminar 
Challenges of the 
modern times 
 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach fizycznych z 
wyzwaniami nowoczesności. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Proseminar 
Theoretical physics   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. Rozwój umiejętności 
autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak 
wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_U03, S_K01, S_K03 

Workshop in 
advanced computer 
modeling I 

     135   135 13 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza uczelnią np. w 
wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu kilku zagadnień dotyczących 
zainteresowań naukowych studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 3 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Workshop on 
advanced computer 
modeling II  

     225   225 22 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Odpowiednik 
seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć 
przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 670 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1300 

5. Semestr dla specjalności: Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 zal. na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Statistical 
physics 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Intellectual property 
and entrepreneurship 
 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmiot do wyboru 
z listy Numerical 
analysis 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Introduction to solid 
state physics 30   30     60 6 EP B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wiązania chemiczne i struktura materii. Porządek i nieuporządkowanie w materii. Elementy krystalografii. Symetrie punktowe i ich 
reprezentacje. Struktura pasmowa. Dyspersja liniowa. Izolatory topologiczne. Dihalogenki. Drgania sieci krystalicznej. Domieszkowanie i 
defekty. Statystyka elektronów i dziur. Efekt galwanomagnetyczny i termogalwanomagnetyczny. Drgania Shubnikova-de Haasa i 
powierzchnia Fermiego.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 

Low-dimensional 
systems 

30   30 
 

   
60 6 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Studnie kwantowe. Kropki kwantowe. Przejścia optyczne w nanostrukturach półprzewodnikowych. Nośniki ładunku i transport w 
heterosturkturach. Pole elektromagnetyczne w układach z niskiej wymiarowości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U03, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 

Magnetism and 
superconductivity 

30    
 

   
30 3 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Termodynamika magnetyzmu. Spiny. Swobodne jony i atomy. Pole krystaliczne i efektywne spiny. Oddziaływanie między jonami 
magnetycznymi. Porządek magnetyczny dalekiego zasięgu. Faza paramagnetyczna układów oddziałujących. Faza ferromagnetyczna. 
Domeny ferromagnetyczne. Szkła spinowe. Przewodniki magnetyczne i półmagnetyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U03, K_K01, K_K08 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 

Experimental 
methods in 
semiconductor 
phyiscs 

30    

 

   

30 3 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Fotoluminescencja, mikroluminescencja, badanie pojedynczych jonów. Spektoskopia w domenie czasowej. Spektroskopia Ramana. 
Charakteryzacja płytkich niedoskonałości i defektów. Dyfrakcja promieni X i struktra krystaliczna. Dyfrakcja neutronów. Mikroskopia 
elektronowa. Mikroskopia sił atomowych. Spektroskopia EPR, spektroskopia NMR. Spektroskopia fourierowska. Spektroskopia ODMR. 
Wysokie ciśnienia. Tempreatury milikelwinowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Physics Laboratory, 
3rd Level     120    120 12 zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane indywidualnie pod 
kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 

    

 

   
 

30 
 
3 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        45 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 630  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1345 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Team project** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Proseminar 
Challenges of the 
modern times 
 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach fizycznych z 
wyzwaniami nowoczesności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Optical properties of 
semiconductors 

30   30 
 

   
60 6 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcja dielektryczna. Relacie Kramersa-Kroniga. Polarytony. Diody i lasery półprzewodnikowe. Detektory w podczerwieni. Fotowoltaika. 
Metamateriały. Efekty nieliniowe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, KW10, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 

Diluted magnetic 
semiconductors 

30    
 

   
30 3 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Oddziaływanie sp-d i d-d in. Przybliżenie średnego pola w strukturach kwantowych, Fluktuacje magnetyczne. Nośniki i własności 
magentyczne w objętości i w strukturach kwantowych.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U03, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 

Bose-Einstein 
condensation and 
superfluidity 

30    
 

   
30 3 EP/EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Kwazicząstki. Ekscytony i polarytony. Konsensacja Bosego-Einsteina ekscytonów-polarytonów. Nadciekłość ekscytonów-polarytonów. Wiry. 
Kondensacja Bosego-Einsteina czystych ekscytonów. Magnony  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K08 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U03, S_K01, S_K03 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 

    

 

   
 

45 
 
4 

EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Proseminar Physics 
of Condensed Matter 
and Semiconductor 
Nanostructures  

  30      30 3 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami 
publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K03 

Laboratory in 
condensed matter 
physics I 

     120   120 10 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Opracowanie kilku zagadnień dotyczących zainteresowań 
naukowych studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

Laboratory in 
condensed matter 
physics II 

     210   210 19 zaliczenie B Nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 
 

        30 2 EP ub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć 
przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 715 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1345 
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5. Semestr dla specjalności: Geophysics 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi  
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 zal. na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Statistical 
physics 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Intellectual property 
and entrepreneurship 
 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Numerical 
analysis 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Proseminar 
Geophysics   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z 
narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z 
wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K03 

Geophysical 
laboratory     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Geophysical Laboratory I includes four exercises (lab, field or computer) related to selected problems of modern atmospheric physics. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

        30 3 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        45 4 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 610  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1300 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        70 3 zaliczenie   

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Team project** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Proseminar 
Challenges of the 
modern times 
 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach fizycznych z 
wyzwaniami nowoczesności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
180 18 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Proseminar: 
Geophysics   30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z 
narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z 
wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K03 

Geophysical Laboratory 
II     100    100 10 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geophysical Laboratory II includes three exercises (lab, field or computer) related to selected problems of modern atmospheric physics. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 Zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 2 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Geophysics 
Laboratory III      210   210 19 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć 
przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 680 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 
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5. Semestr dla specjalności: Optics 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi  
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 zal. na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników doświadczalnych, 
przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K03, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Statistical 
physics 

30   30     60 6 EP 
opcjonalnie EU B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i 
kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i 
ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe 
zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-
Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Intellectual property 
and entrepreneurship 
 

30        30 2 
 

EP 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia kreatywnego 
poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i 
szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie 
przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. 
Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu 
technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U08, K_K02, K_K04, K_K07 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Numerical 
analysis 

        60 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_U02, K_U11, K_K01, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do 
wyboru z listy Topics 
in contemporary 
physics 

    

 

   

90 9 EP lub zaliczenie 
na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Proseminar: Optics 
  30      30 3 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań optyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z 
narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z 
wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W01, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K03 

Optics Laboratory I 
    180    180 17 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Doświadczenia będące częścią prac naukowych z optyki, w laboratorium spektroskopii laserowej, laboratorium procesów ultraszybkich, 
laboratorium spektroskopii oddziaływań międzyatomowych i laboratorium lidarowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W04, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        120 12 EP B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 615  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1285 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        70 3 zaliczenie   
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_U08, , K_U09, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Team project** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_U09, K_U02, K_U03, K_K04, K_K06, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Proseminar 
Challenges of the 
modern times 
 

  30      30 3 zaliczenie na 
ocenę B Nauki  fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach fizycznych z 
wyzwaniami nowoczesności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W07, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

    
 

   
60 6 EP lub zaliczenie 

na ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów optyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Optics Laboratory II 
    210    210 19 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_W03, S_W04, S_W06, S_W07, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Optics Seminar 
  60      60 4 Zaliczenie na 

ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_W05, S_W07, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 

        30 6 EP lub zaliczenie 
na ocenę B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Optics Laboratory III 
     210   210 19 zaliczenie B Nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W05, S_W07, S_U01, S_U02, S_K01, S_K02, S_K03 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów  
** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć 
przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 670 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1285 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki fizyczne 96% Theoretical Physics, Computer 

Modeling of Physical Phenomena, 
Physics of Condensed Matter and 
Semiconductor Nanostructures, Optics 
 
80% Geophysics 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0533 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 114 Theoretical Physics 
114 Computer Modeling of 
Physical Phenomena 
82 Physics of Condensed 
Matter and Semiconductor 
Nanostructures 
94 Geophysics 
93 Optics 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

117 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

115 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Minimum 70 godzin, 3 ECTS 

Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
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poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  

Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 

Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
 
W indywidualnych przypadkach zaliczenie praktyki zawodowej może odbyć się na podstawie doświadczenia zawodowego potwierdzonego 
umową o pracę. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki prowadzącej studia w porozumieniu z koordynatorem praktyk, biorąc pod 
uwagę w szczególności zgodność zakresu działania pracodawcy z zakładanymi efektami uczenia się oraz zakres obowiązków pracownika. 
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Załącznik nr 115 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 100% Nauki o polityce i administracji 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: politologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter nauk o polityce, kierunek ich rozwoju i badań w tej dyscyplinie oraz 
ich relację do innych nauk, w tym szczególnie nauk społecznych. 

P7S_WG 

K_W02 rolę człowieka w życiu społecznym, jego interakcje z otoczeniem oraz rolę 
informacji w życiu społecznym, na poziomie pogłębionym, w ujęciu 
historycznym i współczesnym, w tym także w odniesieniu do najnowszych 
koncepcji i teorii rozwoju ludzkości w wymiarze społecznym i politycznym. 

P7S_WG 

K_W03 warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach, 
w tym także w obszarze aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, oraz 
mechanizmy wykorzystania wiedzy politologicznej do tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

K_W04 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania 
życia politycznego. 

P7S_WG 

K_W05 struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe kluczowe dla życia społecznego 
oraz zachodzące w nich zmiany. 

P7S_WG 

K_W06 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, 
organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych. 

P7S_WG 
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K_W07 nurty współczesnych badań politologicznych. P7S_WG 

K_W08 różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym. P7S_WG 

K_W09 mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i 
podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej 
perspektywie czasowej. 

P7S_WG 

K_W10 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 krytycznie interpretować zjawiska społeczne i polityczne rozmaitej natury oraz 
analizować ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu 
teorii nauk o polityce. 

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać 
rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym 
świecie. 

P7S_UW 

K_U03 wskazać zależności pomiędzy różnymi koncepcjami polityki, ocenić ich 
efektywność oraz dostrzegać na poziomie pogłębionym relacje między polityką 
a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i 
kulturowymi w zakresie analiz szczegółowych polityk i strategii politycznych. 

P7S_UW 

K_U04 posługiwać się regułami i normami o charakterze systemowym oraz wskazać 
ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne w życiu społecznym. 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę oraz rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w 
zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy  i 
nowoczesnych technologii. 

P7S_UU 

K_U06 prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do 
zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, 
uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych 
autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych. 

P7S_UK 
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K_U07 gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace 
pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i 
w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz 
specjalistycznego języka właściwego dla zjawisk politycznych. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego 
wykorzystywania wiedzy specjalistycznej (w tym o charakterze 
interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej. 

P7S_KK 

K_K02 wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych 
zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych w obszarze 
teorii i praktyki nauk o polityce. 

P7S_KK 

K_K03 reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) 
zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, 
ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw. 

P7S_KO 

K_K05 prawidłowego identyfikowania, rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) 
związanych z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze 
publicznej. 

P7S_KR 

K_K06 myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, 
kreatywności i rzetelności. 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Politologia 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Administracja publiczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01  charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
administracji publicznej. 

K_W01 

S1_W02 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych 
organizacji i instytucji społeczno-politycznych, w tym zwłaszcza organizację i specyfikę 
funkcjonowania administracji publicznej. 

K_W06 

S1_W03 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej jako 
nieodłącznych elementów kultury administrowania w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 
K_W06 

S1_W04 w pogłębionym stopniu mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania 
decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej i samorządowej. 

K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 krytycznie obserwować i interpretować zjawiska oraz mechanizmy zachodzące w 
sferze administracji publicznej. 

K_U01 

S1_U02 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru sfery 
publicznej, w szczególności administracji publicznej. 

K_U02 

S1_U03 korzystać z obowiązującego systemu aksjonormatywnego, podkreślając przydatność 
reguł i norm w typowych oraz nietypowych sytuacjach zachodzących w sferze 
administracji publicznej. 

K_U04 
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S1_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 
korzystając ze źródeł prawa i dokumentów wytworzonych przez instytucje rządowe, 
samorządowe oraz ich otoczenie (w języku polskim oraz języku obcym). 

K_U05 

S1_U05 posługiwać się nowoczesnymi technologiami w obszarze administracji publicznej. K_U05 

S1_U06 krytycznie dostrzegać oraz identyfikować relacje zachodzące między polityką a 
administracją. 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań 
odnoszących się do różnych sfer działania w administracji publicznej z uwzględnieniem 
zróżnicowanych ról pełnionych przez siebie w strukturach administracyjnych. 

K_K02 
K_K04 

S1_K02 wykonywania swoich zadań w strukturach administracji publicznej, uwzględniając 
prawne, polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji swoich działań dla 
otoczenia społecznego i interesu publicznego. 

K_K03 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Marketing polityczny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 przedmiotowy i metodologiczny zakres nauk o polityce, w tym w szczególności w 
obszarze badawczym dotyczącym marketingu politycznego. 

K_W01 

S2_W02 rolę człowieka w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz jego interakcje z 
otoczeniem w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S2_W03 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania życia 
politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych. 

K_W04 

S2_W04 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem procesów marketyzacji w wymiarze polskim, 
europejskim i światowym w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W06 

S2_W05 podmioty komunikowania politycznego i relacje między nim oraz relacje między 
marketingiem politycznym a komunikowaniem politycznym. 

K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru marketingu 
politycznego. 

K_U02 

S2_U02 analizować źródła, formy i treść przekazu medialnego dotyczącego życia publicznego. K_U07 

S2_U03 krytycznie obserwować, interpretować i prognozować zjawiska z obszaru marketingu 
politycznego. 

K_U01 

S2_U04 w sposób kompleksowy dostrzegać relacje między polityką, komunikowaniem 
politycznym, marketingiem politycznym i public relations. 

K_U03 
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S2_U05 w sposób kompleksowy wykonywać zadania z zakresu marketingu politycznego, w tym 
posługiwać się nowoczesnymi technologiami. 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadania w 
obszarze marketingu politycznego z uwzględnieniem różnych ról pełnionych przez 
siebie w tym obszarze. 

K_K02 
K_K05 

S2_K02 bycia świadomym wpływu działań komunikacyjnych na społeczeństwo i jest gotowy do 
działań w celu kształtowania postaw prospołecznych. 

K_K03 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Analiza i doradztwo polityczne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
analiz i doradztwa politycznego. 

K_W01 

S3_W02 rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, a także rozumie znaczenie analizy i planowania strategicznego, w 
ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S3_W03 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania życia 
politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów doradztwa strategicznego 
w polityce. 

K_W04 

S3_W04 struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz ich zmiany w odniesieniu do analizy 
i doradztwa politycznego. 

K_W05 

S3_W05 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej z punktu 
widzenia potrzeb analizy i doradztwa politycznego w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W06 

S3_W06 zasady prowadzenia analiz politologicznych oraz doradztwa politycznego, rodzaje 
doradztwa oraz kompetencje wymagane w poszczególnych typach doradztwa 
politycznego. 

K_W06 
K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 przygotowywać, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru analizy 
i doradztwa politycznego. 

K_U02 
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S3_U02 w sposób innowacyjny wykonywać zadania z zakresu analizy i doradztwa politycznego, 
w tym posługiwać się nowoczesnymi technologiami. 

K_U05 

S3_U03 w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
o polityce oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
zjawisk i procesów zachodzących w obszarze polityki oraz formułowania 
kompetentnych opracowań o charakterze analityczno-doradczym. 

K_U03 
K_U05 
K_U06 

S3_U04 identyfikować dylematy związane z rolą strategii politycznych w sferze skutecznego i 
odpowiedzialnego doradztwa politycznego. 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań w 
obszarze analizy i doradztwa politycznego z uwzględnieniem różnych ról pełnionych 
przez siebie w tym obszarze. 

K_K02 
K_K04 

S3_K02 prowadzenia działań w sferze analizy i doradztwa politycznego, uwzględniając prawne, 
polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji tych działań dla otoczenia 
społecznego i interesu publicznego. 

K_K03 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Infobrokering polityczny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
teorii informacji. 

K_W01 

S4_W02 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, w tym 
zasady, wartości i reguły dotyczące wytwarzania i dystrybucji informacji oraz 
komunikowania, jak również podmioty komunikowania politycznego i relacje między 
nimi. 

K_W06 
K_W09 

S4_W03 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej jako 
nieodłącznych elementów kultury komunikowania, w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S4_W04 w pogłębionym stopniu mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania 
decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki komunikowania. 

K_W09 

S5_W05 rolę informacji w życiu społecznym z perspektywy historycznej i współczesnej. K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 budować katalogi zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz  efektywnie wyszukiwać 
informacje w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, jak również dokonać oceny 
jakości i wiarygodności pozyskanej informacji. 

K_U05 

S4_U02 posługiwać się podstawowymi metodami i technikami rozwiązywania problemów 
zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania. 

K_U04 



12 

 

S4_U03 krytycznie i w pogłębiony sposób obserwować i interpretować zjawiska i mechanizmy 
zachodzące w sferze nowych technologii i ich związki ze zjawiskami w obszarze 
polityki. 

K_U01 

S4_U04 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru 
infobrokeringu politycznego. 

K_U02 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań 
odnoszących się do różnych sfer relacji nowych technologii i polityki z uwzględnieniem 
zróżnicowanych ról pełnionych przez siebie w tych sferach. 

K_K02 
K_K04 

S4_K02 bycia świadomym wpływu działań komunikacyjnych na społeczeństwo i jest gotowy do 
oddziaływania w celu kształtowania postaw prospołecznych. 

K_K03 
 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  



13 

 

4. Semestr dla specjalności: Administracja publiczna 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     30   30 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Socjologia polityki (O) 
 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
30        30 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Prawo europejskie 
(O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Tożsamości 
kulturowe (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885  
OBJAŚNIENIA DO TABELI  
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Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Politologia 
organizacji (O) 

 30       30 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemu polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesnej. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  30      30 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Polityki 
administracyjne 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota, specyfika i podstawowe uwarunkowania i funkcje polityk administracyjnych w Polsce. 
Podstawowe rozwiązania i napięcia w ramach polityk administracyjnych. 
Rola polityk administracyjnych w procesie poprawy jakości administracyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U03, K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U03, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Służba cywilna 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota służby cywilnej we współczesnym państwie. 
Tworzenie i ewaluacja funkcjonowania pracowników i urzędników służby cywilnej w Polsce. 
Procesy zachodzące w jednostkach i organach administracji publicznej. 
Zasady i wartości administracji rządowej i samorządowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U02, S1_U03, S1_U04 
S1_K01, S1_K02 

Finanse publiczne 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne polityki finansowej państwa na różnych poziomach. 
Zasady polityki budżetowej państwa. 
Mechanizmy działania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania finansami 
publicznymi. 
Wpływ systemu finansów publicznych na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce oraz w UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K02 

Instytucje 
bezpieczeństwa 
państwa (OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa państwa. 
Struktury instytucjonalne systemu bezpieczeństwa i zasady ich funkcjonowania. 
Samoorganizacja społeczeństwa w zakresie współdziałania w sprawach bezpieczeństwa publicznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 

Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Komunikowanie 
polityczne (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   15     15 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego 
dla zjawisk politycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 
w administracji 
publicznej (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Struktury i instytucje społeczne – ekonomiczne, prawne i polityczne. 
Normy i reguły kształtujące funkcjonowanie instytucji społecznych. 
Problemy związane z funkcjonowanie organizacji oraz jednostek i grup w ramach organizacji. 
Zadania procesu kadrowego oraz zarządzanie nim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02 
S1_U01, S1_U02, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Mechanizmy sfery 
publicznej w 
Polsce (OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania się sfery publicznej w Polsce 
Procesy decyzyjne w sferze publicznej w Polsce. 
Uregulowania prawne funkcjonowania sfery publicznej w Polsce. 
Procedury rozstrzygania problemów w sferze publicznej w Polsce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W04 
S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Procesy 
modernizacji w 
państwie 
współczesnym 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Relacje i współzależności zachodzące między wewnętrznymi procesami w państwa a dynamiką międzynarodową, europeizacjąi i 
globalizacją. 
Strategie modernizacyjne. 
Praktyki modernizacyjne na różnych płaszczyznach życia społeczno-politycznego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04 
S1_K01, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Systemy 
administracyjne 
wybranych państw 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Administracyjne aspekty uczestnictwa w życiu społecznym. 
Unifikacja systemów administracji publicznej wybranych państw. 
Funkcjonowanie administracji publicznej w wybranych państwach. 
Miejsce administracji publicznej w procesach decyzyjnych w przestrzeni publicznej wybranych państw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Analiza i 
ewaluacja polityk 
szczegółowych 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Metodologia badań ewaluacyjnych. 
Decydenci polityk szczegółowych. 
Podmioty prowadzące ewaluację. 
Rola i znaczenie ewaluacji i wskaźników w cyklu planowania i realizowania polityk publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06 
S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: Marketing polityczny 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 



39 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     30   30 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Socjologia polityki (O) 
 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
30        30 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Prawo europejskie 
(O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Tożsamości 
kulturowe (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
  
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Politologia 
organizacji (O) 

 30       30 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemu polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesne. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  30      30 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Public relations 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Definicja public relations i pojęć pokrewnych. 
Cele i funkcje public relations. 
Dobór narzędzi public relations i grup docelowych. 
Narzędzia oceny i kontroli procesu public relations. 
Metody badań analizy komunikacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U03, S2_U05 
S2_K01, S2_K02 

Przywództwo 
polityczne (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Rola elit i przywódców politycznych w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym. 
Historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w różnych krajach. 
Wpływ przywództwa politycznego na rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze polskim, europejskim i światowym. 
Paradygmaty badań politologicznych nad przywództwem politycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U01, K_U02 
K_K02, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U03 
S2_K01 

Zarządzanie 
marketingowe 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie i istota zarządzania marketingowego. 
Współczesne problemy polityczno-społeczne w wymiarze lokalnym i globalnym. 
Prognozowanie zjawisk dotyczących sfery polityczno-społecznej. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze stosowane w badaniach marketingowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U05 
S2_K02 

Wywieranie 
wpływu w polityce 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Znaczenie wywierania wpływu w procesie interakcji z otoczeniem. 
Skuteczne wywieranie wpływu z perspektywy podmiotów komunikowania politycznego. 
Mechanizmu wywierania wpływu a strategia przywództwa. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09 
K_U02, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W05 
S2_U01, S2_U05 
S2_K01, S2_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Komunikowanie 
polityczne (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   15     15 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego 
dla zjawisk politycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K02, K_K03, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U04 
S2_K01, S2_K02 

Badania 
marketingowe 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Rola człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społecznym. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze w obszarze badań marketingowych. 
Wpływ działań komunikacyjnych na system społeczny i polityczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U02, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02 
S2_U01, S2_U05 
S2_K02 

Mechanizmy 
promocji polityków 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Mechanizmy komunikowania politycznego służące promocji polityków. 
Relacje między instytucjonalnym a indywidualnym wymiarem komunikowania. 
Kampanie promocji polityków a kampanie wyborcze. 
Projektowanie kampanii wyborczych w mediach społecznościowych. 
Mechanizmy promocji i public relations w kreowaniu indywidualnych karier politycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_U03, K_U05 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W05 
S2_U04, S2_U05 
S2_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Partycypacja 
polityczna (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Znaczenie podziału ról społecznych oraz konsekwencje ich niewłaściwego obsadzania. 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter uczestnictwa w życiu społecznym. 
Mechanizmy inkluzji i wykluczenia na różnych poziomach życia społecznego. 
Funkcjonowanie demokracji i rola kultury politycznej w społeczeństwie obywatelskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U07 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U02, S2_U03 
S2_K01 

Gry decyzyjne i 
symulacje 
polityczne (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejmowanie decyzji politycznych i formułowanie strategii politycznych. 
Mechanizm podejmowania decyzji politycznych w zakresie gier, symulacji i metody scenariuszowej. 
Diagnoza i prognozowanie decyzji politycznych w zakresie teorii gier. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03 
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U05 
S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Semestr dla specjalności: Analiza i doradztwo polityczne 
6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     30   30 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Socjologia polityki (O) 
 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Ruchy społeczne (O) 
30        30 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Prawo europejskie 
(O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Tożsamości 
kulturowe (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 



70 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Politologia 
organizacji (O) 

 30       30 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesnej. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  30      30 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Modele i techniki 
analizy politycznej 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Badanie polityki w przestrzeni nauk społecznych. 
Procedury badawcze w politologii. 
Podstawy analiz geopolitycznych i strategicznych. 
Metodyka studiów nad ruchami społecznymi i politycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W09 
K_U02 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 

Analiza i 
interpretacja 
danych 
ilościowych i 
jakościowych 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Teoria nauki o polityce. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych. 
Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_U01, S3_U02, S3_U03 
S3_K02 

Zarządzanie 
projektami (OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawy zarządzania projektami. 
Planowanie i kontrola zarządzania projektem. 
Zasady formowania zespołów projektowych. 
Problematyka zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W06 
S3_U02 
S3_K01, S3_K02 

Think-tanki w 
Polsce i na świecie 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Tworzenie think-tanków oraz ich rola i cele w różnych aspektach i wymiarach. 
Krytyczna analiza koncepcji i pojęć dotyczących think-tanków. 
Zagadnienia, zjawiska i zachowania społeczno-polityczne o charakterze pozapaństwowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06 
S3_U01, S3_U03, S3_U04 
S3_K02 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 

6.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Komunikowanie 
polityczne (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   15     15 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego 
dla zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 



80 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U04 
S2_K01, S2_K02 

Procedury i 
metody 
deliberacyjne w 
doradztwie 
politycznym (OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe modele demokracji. 
Podstawowe problemy demokracji przedstawicielskiej. 
Główne założenia teoretyczne demokracji deliberatywnej oraz odpowiadające im rozwiązania instytucjonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U03, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W05 
S3_U03 
S3_K02 

Zarządzanie 
ryzykiem 
politycznym (OW) 

 15       15 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Interpretacje niepewności i ryzyka oraz znaczenie tej tematyki w praktyce społecznej, gospodarczej i politycznej. 
Analiza ryzyka politycznego oraz wybrane modele zarządzania nim. 
Instytucje doradcze i badawcze działające w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem politycznym. 
Praktyczne, ideologiczne i polityczne funkcje konsultingu politycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06 
K_U05 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02, S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
6.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Strategie 
polityczne (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i funkcje strategii politycznej w wymiarze praktyki i teorii politycznej. 
Zróżnicowanie podmiotowe, przedmiotowe i zasięgowe strategii politycznych. 
Współczesne strategie polityczne oraz uwarunkowania i mechanizmy ich zmian. 
Strategie polityczne jako narzędzie organizowania procesu poznawania, porządkowania, porównywania, analizowania i wartościowania 
zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04 
S3_U03, S3_U04 

Gospodarka i 
polityka (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego i polityczne uwarunkowania życia gospodarczego. 
Powiązania struktur władzy politycznej z biznesem oraz ich zmiany. 
Interpretacja współzależności między zjawiskami politycznymi i gospodarczo-ekonomicznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K02, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W03, S3_W04 
S3_U03, S3_U04 
S3_K01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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7. Semestr dla specjalności: Infobrokering polityczny 
7.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     30   30 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Socjologia polityki (O) 
 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
30        30 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Prawo europejskie 
(O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Tożsamości 
kulturowe (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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7.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Politologia 
organizacji (O) 

 30       30 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesne. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

30        30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  30      30 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Propedeutyka 
infobrokeringu 
politycznego (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Procesy komunikowania w przestrzeni publicznej. 
Psychologiczne, technologiczne i prawne aspekty tworzenia, przetwarzania oraz przepływu informacji o polityce. 
Rola informacji w życiu społecznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01 

Zarządzanie 
wiedzą (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota mechanizmów zarządzania wiedzą oraz jego organizacji. 
Metody i techniki rozwiązywania problemów w zarządzaniu wiedzą. 
Dobre praktyki w zarządzaniu wiedzą oraz ich interpretacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W04 
S4_U02 
S4_K01, S4_K02 

Warsztaty 
źródłoznawcze I 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Medium jako nośnik informacji. 
Rola informacji w życiu człowieka w perspektywie historycznej i współczesnej. 
Podstawowe rodzaje tradycyjnych źródeł informacji. 
Zasady funkcjonowania i udostępniania dokumentów z instytucji państwowych i prywatnych. 
Pozyskiwanie informacji z różnego typu dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01, S4_K02 

Warsztaty 
źródłoznawcze II 
(OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Medium jako nośnik informacji. 
Rola informacji w życiu człowieka w perspektywie historycznej i współczesnej. 
Podstawowe rodzaje tradycyjnych źródeł informacji. 
Zasady funkcjonowania i udostępniania dokumentów z instytucji państwowych i prywatnych. 
Pozyskiwanie informacji z różnego typu dokumentów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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7.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Komunikowanie 
polityczne (O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

30        30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   15     15 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego 
dla zjawisk politycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W03 
S4_U03, S4_U04 
S4_K01, S4_K02 

Metody i techniki 
profesjonalnego 
raportowania (OW) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podmioty komunikowania politycznego i relacje między nimi oraz zasady ich funkcjonowania, w tym wytwarzania i dystrybuowania 
informacji. 
Struktury, formy i paradygmaty komunikowania biznesowego, akademickiego i w służbach dyspozycyjnych. 
Szczegółowe metody i techniki profesjonalnego raportowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U03, S4_U04 
S4_K01 

Podstawy 
informatyki 
śledczej (OW) 

 15       15 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Informatyka śledcza a polityka. 
Podmioty komunikowania politycznego oraz relacje między nimi, zasady ich funkcjonowania, w tym wytwarzanie i dystrybucja informacji. 
Artefakty i metadane pozostawiane w urządzeniach (komputery, tablety, telefony komórkowe). 
Obsługa programów i urządzeń umożliwiających pozyskanie informacji oraz ich zabezpieczanie przed niekontrolowanym przepływem 
informacji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U03 
S4_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 
 

7.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 
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Współczesne 
teorie państwa (O) 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zaawansowane 
techniki eksploracji 
Internetu (OW) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podmioty komunikowania politycznego, relacje między nimi oraz zasady ich funkcjonowania, w szczególności w zakresie wytwarzania i 
dystrybuowania informacji. 
Informatyczne i socjokulturowe aspekty i zasady korzystania z kanałów informacji w Internecie oraz zasobów tam zgromadzonych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04 
S4_K02 

Kształcenie 
profesjonalnych 
umiejętności 
komunikacyjnych 
(OW) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki i socjolingwistyki. 
Kompetencje językowe i komunikacyjne. 
Nowe tendencje w naukach o komunikowaniu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W09 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W04 
S4_K01, S4_K02 
S4_U04 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
885 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
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8. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 88,33% 

9. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru (zajęcia ograniczonego i swobodnego wyboru) 65 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

69 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 116 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 100% Nauki o polityce i administracji 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: politologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter nauk o polityce, kierunek ich rozwoju i badań w tej dyscyplinie oraz 
ich relację do innych nauk, w tym szczególnie nauk społecznych. 

P7S_WG 

K_W02 rolę człowieka w życiu społecznym, jego interakcje z otoczeniem oraz rolę 
informacji w życiu społecznym, na poziomie pogłębionym, w ujęciu 
historycznym i współczesnym, w tym także w odniesieniu do najnowszych 
koncepcji i teorii rozwoju ludzkości w wymiarze społecznym i politycznym. 

P7S_WG 

K_W03 warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach, 
w tym także w obszarze aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, oraz 
mechanizmy wykorzystania wiedzy politologicznej do tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

K_W04 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania 
życia politycznego. 

P7S_WG 
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K_W05 struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe kluczowe dla życia społecznego 
oraz zachodzące w nich zmiany. 

P7S_WG 

K_W06 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, 
organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych. 

P7S_WG 

K_W07 nurty współczesnych badań politologicznych. P7S_WG 

K_W08 różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym. P7S_WG 

K_W09 mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i 
podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej 
perspektywie czasowej. 

P7S_WG 

K_W10 pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 krytycznie interpretować zjawiska społeczne i polityczne rozmaitej natury oraz 
analizować ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu 
teorii nauk o polityce. 

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać 
rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym 
świecie. 

P7S_UW 

K_U03 wskazać zależności pomiędzy różnymi koncepcjami polityki, ocenić ich 
efektywność oraz dostrzegać na poziomie pogłębionym relacje między polityką 
a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i 
kulturowymi w zakresie analiz szczegółowych polityk i strategii politycznych. 

P7S_UW 

K_U04 posługiwać się regułami i normami o charakterze systemowym oraz wskazać 
ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne w życiu społecznym. 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę oraz rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania, w 
zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy  i 
nowoczesnych technologii. 

P7S_UU 
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K_U06 prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do 
zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, 
uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych 
autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych. 

P7S_UK 

K_U07 gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace 
pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i 
w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz 
specjalistycznego języka właściwego dla zjawisk politycznych. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego 
wykorzystywania wiedzy specjalistycznej (w tym o charakterze 
interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej. 

P7S_KK 

K_K02 wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych 
zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych w obszarze 
teorii i praktyki nauk o polityce. 

P7S_KK 

K_K03 reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) 
zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, 
ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw. 

P7S_KO 

K_K05 prawidłowego identyfikowania, rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) 
związanych z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze 
publicznej. 

P7S_KR 

K_K06 myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, 
kreatywności i rzetelności. 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Politologia 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Administracja publiczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01  charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
administracji publicznej. 

K_W01 

S1_W02 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych 
organizacji i instytucji społeczno-politycznych, w tym zwłaszcza organizację i specyfikę 
funkcjonowania administracji publicznej. 

K_W06 

S1_W03 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej jako 
nieodłącznych elementów kultury administrowania w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 
K_W06 

S1_W04 w pogłębionym stopniu mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania 
decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej i samorządowej. 

K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 krytycznie obserwować i interpretować zjawiska oraz mechanizmy zachodzące w 
sferze administracji publicznej. 

K_U01 

S1_U02 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru sfery 
publicznej, w szczególności administracji publicznej. 

K_U02 

S1_U03 korzystać z obowiązującego systemu aksjonormatywnego, podkreślając przydatność 
reguł i norm w typowych oraz nietypowych sytuacjach zachodzących w sferze 
administracji publicznej. 

K_U04 
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S1_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 
korzystając ze źródeł prawa i dokumentów wytworzonych przez instytucje rządowe, 
samorządowe oraz ich otoczenie (w języku polskim oraz języku obcym). 

K_U05 

S1_U05 posługiwać się nowoczesnymi technologiami w obszarze administracji publicznej. K_U05 

S1_U06 krytycznie dostrzegać oraz identyfikować relacje zachodzące między polityką a 
administracją. 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań 
odnoszących się do różnych sfer działania w administracji publicznej z uwzględnieniem 
zróżnicowanych ról pełnionych przez siebie w strukturach administracyjnych. 

K_K02 
K_K04 

S1_K02 wykonywania swoich zadań w strukturach administracji publicznej, uwzględniając 
prawne, polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji swoich działań dla 
otoczenia społecznego i interesu publicznego. 

K_K03 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Marketing polityczny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 przedmiotowy i metodologiczny zakres nauk o polityce, w tym w szczególności w 
obszarze badawczym dotyczącym marketingu politycznego. 

K_W01 

S2_W02 rolę człowieka w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz jego interakcje z 
otoczeniem w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S2_W03 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania życia 
politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych. 

K_W04 

S2_W04 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem procesów marketyzacji w wymiarze polskim, 
europejskim i światowym w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W06 

S2_W05 podmioty komunikowania politycznego i relacje między nim oraz relacje między 
marketingiem politycznym a komunikowaniem politycznym. 

K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru marketingu 
politycznego. 

K_U02 

S2_U02 analizować źródła, formy i treść przekazu medialnego dotyczącego życia publicznego. K_U07 

S2_U03 krytycznie obserwować, interpretować i prognozować zjawiska z obszaru marketingu 
politycznego. 

K_U01 

S2_U04 w sposób kompleksowy dostrzegać relacje między polityką, komunikowaniem 
politycznym, marketingiem politycznym i public relations. 

K_U03 
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S2_U05 w sposób kompleksowy wykonywać zadania z zakresu marketingu politycznego, w tym 
posługiwać się nowoczesnymi technologiami. 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadania w 
obszarze marketingu politycznego z uwzględnieniem różnych ról pełnionych przez 
siebie w tym obszarze. 

K_K02 
K_K05 

S2_K02 bycia świadomym wpływu działań komunikacyjnych na społeczeństwo i jest gotowy do 
działań w celu kształtowania postaw prospołecznych. 

K_K03 
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Analiza i doradztwo polityczne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
analiz i doradztwa politycznego. 

K_W01 

S3_W02 rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, a także rozumie znaczenie analizy i planowania strategicznego, w 
ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S3_W03 historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania życia 
politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów doradztwa strategicznego 
w polityce. 

K_W04 

S3_W04 struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz ich zmiany w odniesieniu do analizy 
i doradztwa politycznego. 

K_W05 

S3_W05 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej z punktu 
widzenia potrzeb analizy i doradztwa politycznego w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W06 

S3_W06 zasady prowadzenia analiz politologicznych oraz doradztwa politycznego, rodzaje 
doradztwa oraz kompetencje wymagane w poszczególnych typach doradztwa 
politycznego. 

K_W06 
K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 przygotowywać, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru analizy 
i doradztwa politycznego. 

K_U02 
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S3_U02 w sposób innowacyjny wykonywać zadania z zakresu analizy i doradztwa politycznego, 
w tym posługiwać się nowoczesnymi technologiami. 

K_U05 

S3_U03 w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
o polityce oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
zjawisk i procesów zachodzących w obszarze polityki oraz formułowania 
kompetentnych opracowań o charakterze analityczno-doradczym. 

K_U03 
K_U05 
K_U06 

S3_U04 identyfikować dylematy związane z rolą strategii politycznych w sferze skutecznego i 
odpowiedzialnego doradztwa politycznego. 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań w 
obszarze analizy i doradztwa politycznego z uwzględnieniem różnych ról pełnionych 
przez siebie w tym obszarze. 

K_K02 
K_K04 

S3_K02 prowadzenia działań w sferze analizy i doradztwa politycznego, uwzględniając prawne, 
polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji tych działań dla otoczenia 
społecznego i interesu publicznego. 

K_K03 
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: Politologia 
Nazwa specjalności: Infobrokering polityczny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym 
teorii informacji. 

K_W01 

S4_W02 zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, w tym 
zasady, wartości i reguły dotyczące wytwarzania i dystrybucji informacji oraz 
komunikowania, jak również podmioty komunikowania politycznego i relacje między 
nimi. 

K_W06 
K_W09 

S4_W03 zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej jako 
nieodłącznych elementów kultury komunikowania, w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym, w ujęciu historycznym i współczesnym. 

K_W02 

S4_W04 w pogłębionym stopniu mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania 
decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki komunikowania. 

K_W09 

S5_W05 rolę informacji w życiu społecznym z perspektywy historycznej i współczesnej. K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 budować katalogi zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz  efektywnie wyszukiwać 
informacje w systemach informacyjno-wyszukiwawczych, jak również dokonać oceny 
jakości i wiarygodności pozyskanej informacji. 

K_U05 

S4_U02 posługiwać się podstawowymi metodami i technikami rozwiązywania problemów 
zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania. 

K_U04 
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S4_U03 krytycznie i w pogłębiony sposób obserwować i interpretować zjawiska i mechanizmy 
zachodzące w sferze nowych technologii i ich związki ze zjawiskami w obszarze 
polityki. 

K_U01 

S4_U04 projektować, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z obszaru 
infobrokeringu politycznego. 

K_U02 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań 
odnoszących się do różnych sfer relacji nowych technologii i polityki z uwzględnieniem 
zróżnicowanych ról pełnionych przez siebie w tych sferach. 

K_K02 
K_K04 

S4_K02 bycia świadomym wpływu działań komunikacyjnych na społeczeństwo i jest gotowy do 
oddziaływania w celu kształtowania postaw prospołecznych. 

K_K03 
 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla specjalności: Administracja publiczna 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
18        18 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

18        18 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     18   18 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Socjologia polityki (O) 
 18       18 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
18        18 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Prawo europejskie 
(O) 

18        18 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
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Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Tożsamości 
kulturowe (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-
kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 



17 

 

Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
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– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Politologia 
organizacji (O) 

 18       18 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemu polityczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesnej. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  18      18 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Polityki 
administracyjne 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota, specyfika i podstawowe uwarunkowania i funkcje polityk administracyjnych w Polsce. 
Podstawowe rozwiązania i napięcia w ramach polityk administracyjnych. 
Rola polityk administracyjnych w procesie poprawy jakości administracyjnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U03, K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U03, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Służba cywilna 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota służby cywilnej we współczesnym państwie. 
Tworzenie i ewaluacja funkcjonowania pracowników i urzędników służby cywilnej w Polsce. 
Procesy zachodzące w jednostkach i organach administracji publicznej. 
Zasady i wartości administracji rządowej i samorządowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U02, S1_U03, S1_U04 
S1_K01, S1_K02 

Finanse publiczne 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne polityki finansowej państwa na różnych poziomach. 
Zasady polityki budżetowej państwa. 
Mechanizmy działania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania finansami 
publicznymi. 



24 

 

Wpływ systemu finansów publicznych na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce oraz w UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K02 

Instytucje 
bezpieczeństwa 
państwa (OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa państwa. 
Struktury instytucjonalne systemu bezpieczeństwa i zasady ich funkcjonowania. 
Samoorganizacja społeczeństwa w zakresie współdziałania w sprawach bezpieczeństwa publicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 164 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Komunikowanie 
polityczne (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   10     10 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa 
specjalistycznego dla zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  18      18 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 
w administracji 
publicznej (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Struktury i instytucje społeczne – ekonomiczne, prawne i polityczne. 
Normy i reguły kształtujące funkcjonowanie instytucji społecznych. 
Problemy związane z funkcjonowanie organizacji oraz jednostek i grup w ramach organizacji. 
Zadania procesu kadrowego oraz zarządzanie nim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02 
S1_U01, S1_U02, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Mechanizmy sfery 
publicznej w 
Polsce (OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania się sfery publicznej w Polsce 
Procesy decyzyjne w sferze publicznej w Polsce. 
Uregulowania prawne funkcjonowania sfery publicznej w Polsce. 
Procedury rozstrzygania problemów w sferze publicznej w Polsce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W04 
S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Procesy 
modernizacji w 
państwie 
współczesnym 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Relacje i współzależności zachodzące między wewnętrznymi procesami w państwa a dynamiką międzynarodową, europeizacją i 
globalizacją. 
Strategie modernizacyjne. 
Praktyki modernizacyjne na różnych płaszczyznach życia społeczno-politycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04 
S1_K01, S1_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI  
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Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego 
słownictwa dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  18      18 12 Praca magisterska B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Systemy 
administracyjne 
wybranych państw 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Administracyjne aspekty uczestnictwa w życiu społecznym. 
Unifikacja systemów administracji publicznej wybranych państw. 
Funkcjonowanie administracji publicznej w wybranych państwach. 
Miejsce administracji publicznej w procesach decyzyjnych w przestrzeni publicznej wybranych państw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W02, S1_W03, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U06 
S1_K01, S1_K02 

Analiza i 
ewaluacja polityk 
szczegółowych 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Metodologia badań ewaluacyjnych. 
Decydenci polityk szczegółowych. 
Podmioty prowadzące ewaluację. 
Rola i znaczenie ewaluacji i wskaźników w cyklu planowania i realizowania polityk publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W04 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06 
S1_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

 
5. Semestr dla specjalności: Marketing polityczny 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
18        18 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Nurty badań 
politologicznych (O) 

18        18 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     18   18 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Socjologia polityki (O) 
 18       18 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
18        18 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Prawo europejskie 
(O) 

18        18 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 



40 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Tożsamości 
kulturowe (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-
kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 



44 

 

Politologia 
organizacji (O) 

 18       18 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemu polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesne. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  18      18 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Public relations 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Definicja public relations i pojęć pokrewnych. 
Cele i funkcje public relations. 
Dobór narzędzi public relations i grup docelowych. 
Narzędzia oceny i kontroli procesu public relations. 
Metody badań analizy komunikacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U03, S2_U05 
S2_K01, S2_K02 

Przywództwo 
polityczne (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Rola elit i przywódców politycznych w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym. 
Historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w różnych krajach. 
Wpływ przywództwa politycznego na rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze polskim, europejskim i 
światowym. 
Paradygmaty badań politologicznych nad przywództwem politycznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U01, K_U02 
K_K02, K_K05 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U01, S2_U03 
S2_K01 
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Zarządzanie 
marketingowe 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie i istota zarządzania marketingowego. 
Współczesne problemy polityczno-społeczne w wymiarze lokalnym i globalnym. 
Prognozowanie zjawisk dotyczących sfery polityczno-społecznej. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze stosowane w badaniach marketingowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U05 
S2_K02 

Wywieranie 
wpływu w polityce 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Znaczenie wywierania wpływu w procesie interakcji z otoczeniem. 
Skuteczne wywieranie wpływu z perspektywy podmiotów komunikowania politycznego. 
Mechanizmu wywierania wpływu a strategia przywództwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W09 
K_U02, K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W05 
S2_U01, S2_U05 
S2_K01, S2_K02 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 164 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Komunikowanie 
polityczne (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   10     10 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa 
specjalistycznego dla zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  18      18 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U04 
S2_K01, S2_K02 

Badania 
marketingowe 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Rola człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społecznym. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze w obszarze badań marketingowych. 
Wpływ działań komunikacyjnych na system społeczny i polityczny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U02, K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02 
S2_U01, S2_U05 
S2_K02 

Mechanizmy 
promocji polityków 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Mechanizmy komunikowania politycznego służące promocji polityków. 
Relacje między instytucjonalnym a indywidualnym wymiarem komunikowania. 
Kampanie promocji polityków a kampanie wyborcze. 
Projektowanie kampanii wyborczych w mediach społecznościowych. 
Mechanizmy promocji i public relations w kreowaniu indywidualnych karier politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_U03, K_U05 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W05 
S2_U04, S2_U05 
S2_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
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– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego 
słownictwa dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  18      18 12 Praca magisterska B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Partycypacja 
polityczna (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Znaczenie podziału ról społecznych oraz konsekwencje ich niewłaściwego obsadzania. 
Podmiotowy i przedmiotowy charakter uczestnictwa w życiu społecznym. 
Mechanizmy inkluzji i wykluczenia na różnych poziomach życia społecznego. 
Funkcjonowanie demokracji i rola kultury politycznej w społeczeństwie obywatelskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U07 
K_K02, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W05 
S2_U02, S2_U03 
S2_K01 

Gry decyzyjne i 
symulacje 
polityczne (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejmowanie decyzji politycznych i formułowanie strategii politycznych. 
Mechanizm podejmowania decyzji politycznych w zakresie gier, symulacji i metody scenariuszowej. 
Diagnoza i prognozowanie decyzji politycznych w zakresie teorii gier. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01, S2_W03 
S2_U01, S2_U02, S2_U04, S2_U05 
S2_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

– Inne (należy podać jakie) 

6. Semestr dla specjalności: Analiza i doradztwo polityczne 
6.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
18        18 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 



62 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

18        18 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     18   18 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Socjologia polityki (O) 
 18       18 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Ruchy społeczne (O) 
18        18 3 T  nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Prawo europejskie 
(O) 

18        18 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Tożsamości 
kulturowe (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-
kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Politologia 
organizacji (O) 

 18       18 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesnej. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 



69 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  18      18 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Modele i techniki 
analizy politycznej 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Badanie polityki w przestrzeni nauk społecznych. 
Procedury badawcze w politologii. 
Podstawy analiz geopolitycznych i strategicznych. 
Metodyka studiów nad ruchami społecznymi i politycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W09 
K_U02 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 

Analiza i 
interpretacja 
danych 
ilościowych i 
jakościowych 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Teoria nauki o polityce. 
Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych. 
Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01 
S3_U01, S3_U02, S3_U03 
S3_K02 
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Zarządzanie 
projektami (OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawy zarządzania projektami. 
Planowanie i kontrola zarządzania projektem. 
Zasady formowania zespołów projektowych. 
Problematyka zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W06 
S3_U02 
S3_K01, S3_K02 

Think-tanki w 
Polsce i na świecie 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Tworzenie think-tanków oraz ich rola i cele w różnych aspektach i wymiarach. 
Krytyczna analiza koncepcji i pojęć dotyczących think-tanków. 
Zagadnienia, zjawiska i zachowania społeczno-polityczne o charakterze pozapaństwowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06 
S3_U01, S3_U03, S3_U04 
S3_K02 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 164 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Komunikowanie 
polityczne (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

   10     10 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa 
specjalistycznego dla zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  18      18 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W02, S2_W03 
S2_U01, S2_U03, S2_U04 
S2_K01, S2_K02 

Procedury i 
metody 
deliberacyjne w 
doradztwie 
politycznym (OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe modele demokracji. 
Podstawowe problemy demokracji przedstawicielskiej. 
Główne założenia teoretyczne demokracji deliberatywnej oraz odpowiadające im rozwiązania instytucjonalne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06 
K_U03, K_U05, K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W05 
S3_U03 
S3_K02 

Zarządzanie 
ryzykiem 
politycznym (OW) 

 10       10 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Interpretacje niepewności i ryzyka oraz znaczenie tej tematyki w praktyce społecznej, gospodarczej i politycznej. 
Analiza ryzyka politycznego oraz wybrane modele zarządzania nim. 
Instytucje doradcze i badawcze działające w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem politycznym. 
Praktyczne, ideologiczne i polityczne funkcje konsultingu politycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06 
K_U05 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W02, S3_W06 
S3_U02 
S3_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 138 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego 
słownictwa dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  18      18 12 Praca magisterska B nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Strategie 
polityczne (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i funkcje strategii politycznej w wymiarze praktyki i teorii politycznej. 
Zróżnicowanie podmiotowe, przedmiotowe i zasięgowe strategii politycznych. 
Współczesne strategie polityczne oraz uwarunkowania i mechanizmy ich zmian. 
Strategie polityczne jako narzędzie organizowania procesu poznawania, porządkowania, porównywania, analizowania i 
wartościowania zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01, S3_W03, S3_W04 
S3_U03, S3_U04 
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Gospodarka i 
polityka (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Ekonomiczne uwarunkowania życia politycznego i polityczne uwarunkowania życia gospodarczego. 
Powiązania struktur władzy politycznej z biznesem oraz ich zmiany. 
Interpretacja współzależności między zjawiskami politycznymi i gospodarczo-ekonomicznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K02, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W03, S3_W04 
S3_U03, S3_U04 
S3_K01 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

– Inne (należy podać jakie) 

 

7. Semestr dla specjalności: Infobrokering polityczny 
7.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Teoria polityki (O) 
18        18 3 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych. 
Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych. 
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Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej. 
Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Nurty badań 
politologicznych (O) 

18        18 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Polityka w historii, 
historia w polityce (O) 

     18   18 3 ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa. 
Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej. 
Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce. 
Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W10 
K_U01, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Socjologia polityki (O) 
 18       18 4 EP/EU B nauki o polityce 

i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki. 
Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych. 
Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W10 
K_U02, K_U03 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Ruchy społeczne (O) 
18        18 3 T  nauki o polityce 

i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych. 
Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych. 
Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym. 
Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Prawo europejskie 
(O) 

18        18 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego. 
Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego. 
Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny. 
Postępowanie przed sądami unijnymi. 
Unijny system skargowy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06 
K_U07, 
K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Psychologia polityki 
(O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Podstawy psychologii polityki. 
Psychologiczne aspekty polityki. 
Psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej. 
Analiza psychologiczna zjawisk i procesów politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Tożsamości 
kulturowe (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach. 
Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-
kulturowej. 
Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść. 
Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05 
K_U02, K_U06 
K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 
ogólnoakademickiego 

 
 
 
 

 
 

7.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Decydowanie 
polityczne (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i podstawowe uwarunkowanie sfery decyzji politycznych. 
Rodzaje oraz główne kryteria oceny decyzji politycznych. 
Napięcia w sferze decyzji politycznych. 
Kryteria merytorycznej analizy i oceny procesów decydowania politycznego. 
Identyfikacja źródeł i mechanizmów sukcesów oraz porażek i błędów w działaniach politycznych w ujęciu porównawczym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06 
K_U08 
K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Politologia 
organizacji (O) 

 18       18 2 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kluczowe kategorie analizy świata organizacji. 
Podstawowe podejścia teoretyczne nauki o organizacjach. 
Związki i wzajemne relacji politologii i badań nad organizacjami. 
Koncepcje interpretujące organizacje jako systemy polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Historia instytucji 
politycznych (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie instytucji politycznej. 
Kształtowanie się ustrojów państwowych od starożytności po czasy współczesne. 
Ewolucja obrazu społeczeństwa i jej wpływ na systemy polityczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 
K_U08 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Polityka 
zagraniczna RP 
(O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Dynamika uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku. 
Doświadczenia z aktywności międzynarodowej Polski w latach 1945-1989. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po obradach "okrągłego stołu". 
Przemiana i problemy w stosunkach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. 
Konceptualizacja ról międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Współczesna myśl 
polityczna (O) 

18        18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe problemy i główne nurty współczesnej myśli politycznej. 
Płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje ontologiczne, epistemologiczne, etyczne i antropologiczne. 
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe tło funkcjonowania głównych nurtów współczesnej myśli politycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U06 
K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie I 
(SW) 

  18      18 6 zgodnie z 
syllabusem 

B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Propedeutyka 
infobrokeringu 
politycznego (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Procesy komunikowania w przestrzeni publicznej. 
Psychologiczne, technologiczne i prawne aspekty tworzenia, przetwarzania oraz przepływu informacji o polityce. 
Rola informacji w życiu społecznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01 

Zarządzanie 
wiedzą (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota mechanizmów zarządzania wiedzą oraz jego organizacji. 
Metody i techniki rozwiązywania problemów w zarządzaniu wiedzą. 
Dobre praktyki w zarządzaniu wiedzą oraz ich interpretacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U04 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 



96 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W04 
S4_U02 
S4_K01, S4_K02 

Warsztaty 
źródłoznawcze I 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Medium jako nośnik informacji. 
Rola informacji w życiu człowieka w perspektywie historycznej i współczesnej. 
Podstawowe rodzaje tradycyjnych źródeł informacji. 
Zasady funkcjonowania i udostępniania dokumentów z instytucji państwowych i prywatnych. 
Pozyskiwanie informacji z różnego typu dokumentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01, S4_K02 

Warsztaty 
źródłoznawcze II 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Medium jako nośnik informacji. 
Rola informacji w życiu człowieka w perspektywie historycznej i współczesnej. 
Podstawowe rodzaje tradycyjnych źródeł informacji. 
Zasady funkcjonowania i udostępniania dokumentów z instytucji państwowych i prywatnych. 
Pozyskiwanie informacji z różnego typu dokumentów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W09 
K_U05 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W05 
S4_U01 
S4_K01, S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 164 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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7.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Doradztwo 
polityczne (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota doradztwa politycznego. 
Praktyczne aspekty doradztwa politycznego. 
Specyfika prowadzenia kampanii permanentnej. 
Doradztwo osobiste. 
Procesy kształtowania wizerunku oraz doradztwa w komunikacji w warunkach sytuacji kryzysowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Komunikowanie 
polityczne (O) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota komunikowania politycznego i marketingu politycznego 
Modele zachowań wyborczych. 
Planowanie kampanii wyborczych. 
Nowe media i polityka. 
Różne formy budowania wizerunku publicznego. 
Zarządzanie wizerunkiem publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Zmiany 
systemowe we 
współczesnym 
świecie (O) 

18        18 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podejście systemowe w badaniach politologicznych. 
Istota zmiany politycznej i jej następstwa. 
Główne kierunki zmian systemowych we współczesnym świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08 
K_U02, K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 
(O) 

   10     10 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10 
K_U05, K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa 
specjalistycznego dla zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OG-UN 
(do wyboru) 
(SW) 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  18      18 6 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja (OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Zjawisko i problematyka globalizacji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Koncepcje procesów globalizacyjnych. 
Zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne o charakterze globalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02, S4_W03 
S4_U03, S4_U04 
S4_K01, S4_K02 

Metody i techniki 
profesjonalnego 
raportowania 
(OW) 

 10       10 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podmioty komunikowania politycznego i relacje między nimi oraz zasady ich funkcjonowania, w tym wytwarzania i dystrybuowania 
informacji. 
Struktury, formy i paradygmaty komunikowania biznesowego, akademickiego i w służbach dyspozycyjnych. 
Szczegółowe metody i techniki profesjonalnego raportowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U03, S4_U04 
S4_K01 

Podstawy 
informatyki 
śledczej (OW) 

 10       10 2 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Informatyka śledcza a polityka. 
Podmioty komunikowania politycznego oraz relacje między nimi, zasady ich funkcjonowania, w tym wytwarzanie i dystrybucja 
informacji. 
Artefakty i metadane pozostawiane w urządzeniach (komputery, tablety, telefony komórkowe). 
Obsługa programów i urządzeń umożliwiających pozyskanie informacji oraz ich zabezpieczanie przed niekontrolowanym przepływem 
informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U05 
K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U03 
S4_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 

7.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
teorie państwa (O) 

 18       18 3 EP/EU B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne współczesne teorie państwa. 
Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych. 
Wykorzystanie teorii państwa w działalności badawczej i praktycznej. 
Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04 
K_U01, K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 18       18 3 EP/EU  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ, z uwzględnieniem specjalistycznego 
słownictwa dla zjawisk politycznych, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U07 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

 
Przedmiot OGUN 
(do wyboru) 
(SW) 

         6 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę (w tym 5 punktów ECTS w ciągu 
całych studiów z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  18      18 12 Praca magisterska B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zaawansowane 
techniki eksploracji 
Internetu (OW) 

 18       18 3 T/Proj  nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podmioty komunikowania politycznego, relacje między nimi oraz zasady ich funkcjonowania, w szczególności w zakresie 
wytwarzania i dystrybuowania informacji. 
Informatyczne i socjokulturowe aspekty i zasady korzystania z kanałów informacji w Internecie oraz zasobów tam zgromadzonych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 
K_K03, K_K04 



107 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W02 
S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04 
S4_K02 

Kształcenie 
profesjonalnych 
umiejętności 
komunikacyjnych 
(OW) 

 18       18 3 T/Proj B nauki o 
polityce 

i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki i socjolingwistyki. 
Kompetencje językowe i komunikacyjne. 
Nowe tendencje w naukach o komunikowaniu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W09 
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
K_U04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01, S4_W02, S4_W04 
S4_K01, S4_K02 
S4_U04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
536 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
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– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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8. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 88,33% 

9. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

69 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 117 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 
administracji 

100% nauki o polityce i administracji 

    

Razem:   100%  
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2. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

miejsce nauki o polityce społecznej w systemie nauk i zna teoretyczne 
kategorie nauki o polityce społecznej. 

P7S_WG 

K_W02 
 

paradygmaty teoretyczno-metodologiczne i metody badawcze w nauce 
o polityce społecznej oraz ich zastosowania.  

P7S_WG 

K_W03 
 

modele polityki społecznej w ujęciu porównawczym. P7S_WG 

K_W04 współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach 
społecznych i ich przyczynach. 

P7S_WG 

K_W05 procesy tworzenia polityki społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym. 

P7S_WG 

K_W06 procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym znaczenie różnych 
form przedsiębiorczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 
zna i rozumie strategie rozwoju społecznego w kontekście polityki 
społecznej. 

P7S_WK 
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K_W07 
 

znaczenie polityki społecznej w sferze pracy oraz związki polityki 
społecznej w sferze rynku pracy z procesami rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

P7S_WK 

K_W08 
 

rolę Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w 
określaniu zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług 
społecznych oraz kreowania strategii rozwoju społecznego. 

P7S_WK 

K_W09 
 

rolę komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie 
społecznym i jego znaczenie w obszarze polityki społecznej. 

P7S_WK 

K_W10 
 

mechanizmy i procesy decydowania w polityce społecznej. P7S_WK 

K_W11 znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze 
nauki o polityce społecznej.  

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

krytycznie analizować proces tworzenia i implementacji polityki 
społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
 

P7S_UW 

K_U02 
 

wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz 
wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami wykorzystując wiedzę 
z zakresu teorii polityki społecznej. 

P7S_UW 

K_U03 
 

zaprojektować i przeprowadzić badanie własne z obszaru polityki 
społecznej, w tym formułować i testować hipotezy związane z prostymi 
problemami badawczymi,  wykorzystując wybrane podejścia badawcze i 
właściwą metodologię, a także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne. 

P7S_UW 

K_U04 zaprojektować i przeprowadzić ewaluację programu/projektu 
społecznego  z obszaru polityki społecznej.   

P7S_UW 

K_U05 
 

prezentować wyniki własnych i zastanych badań i analiz z obszaru 
polityki społecznej w formie ustnej i pisemnej, osadzając je w szerszym 

P7S_UK 
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kontekście metodologiczno-teoretycznym i uwzględniając zróżnicowany 
krąg odbiorców.  

K_U06 wykorzystując posiadaną wiedzę, brać udział w debacie na temat 
wybranych zagadnień z obszaru polityki społecznej przyjmując w niej 
różne role, w tym prowadzącego debatę.  

P7S_UK 

K_U07 
 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ, w tym z 
użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o polityce 
społecznej. 

P7S_UK 

K_U08 
 

współdziałać z innych osobami w ramach zespołu zadaniowego 
przyjmując w nim różne role, w tym ma umiejętności z zakresu 
zarządzania zespołem.  

P7S_UO 

K_U09 uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze polityki 
społecznej w ramach kształcenia przez całe życie, a także motywować 
innych do podejmowania edukacji ustawicznej. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
 

krytycznej oceny debaty naukowej i społecznej w obszarze polityki 
społecznej, a także swego w niej udziału, w tym uznania znaczenia 
dowodów naukowych i roli ekspertów w procesie tworzenia i 
implementacji polityki społecznej. 
 

P7S_KK 

K_K02 
 

inspirowania, inicjowania i udziału w procesie tworzenia i ewaluacji 
polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym projektowania, 
prezentowania i realizacji własnych rozwiązań.  
 

P7S_KO 

K_K03 
 

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
pracą w obszarze polityki społecznej, zarówno jako działalności 
naukowej, jak i praktycznej; jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia 
roli zawodowej, w tym rozwijania dorobku zawodów z obszaru polityki 
społecznej.  

P7S_KR 



5 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć1 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia społeczna 
i gospodarcza XX 
wieku (O) 

 30       30 4 EP  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zmiany społeczne i gospodarcze w Europie na przestrzeni XX wieku w kontekście polityki społecznej. Zagadnienia szczegółowe: Wpływ 
rewolucji przemysłowej na zmiany społeczno-gospodarcze. Znaczenie i wpływ I wojny światowej na sytuację społeczną i gospodarczą w 
Europie. Przemiany społeczno-gospodarcze w państwach Europy Środkowej i Wschodniej: ZSRR, CSR, Jugosławia, Rumunia, Węgry, 
Niemcy. Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po 1945 r. z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. 
Wiedza uzyskana podczas zajęć ma istotne znaczenie dla rozpoznania uwarunkowań gospodarczych i politycznych powstawania i 
przeobrażeń kwestii społecznych w Europie, a także przyjmowanych rozwiązań z zakresu polityki społecznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04 
K_U01 

                                                           
1 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Komunikacja 
interpersonalna 
(O) 

     30   30 3 sprawdzian 
pisemny; 

ocena ciągła 
aktywności 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zagadnienia z teorii komunikowania oraz metody skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu na odbiorcę. 
Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii komunikowania takimi jak: modele komunikowania, 
specyfika kanału i przekazu, skuteczne słuchanie, dekodowanie, bariery, szumy, gatunki mowy, problem interpretacji słów. Ponadto 
studenci poznają techniki prowadzenia sporów i negocjacji w tym zasady retoryki i erystyki. Istotnym elementem zajęć jest też wiedza na 
temat metod wywierania wpływu na odbiorcę oraz technik skutecznego komunikowania się. Część zajęć poświęcona jest komunikowaniu 
niewerbalnemu, komunikowaniu parawerbalnemu oraz różnicom/barierom w komunikowaniu między osobami należącymi różnych grup.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_U08 

Teoretyczno-
metodologiczne 
paradygmaty nauk 
społecznych (O) 
 

30        30 4 EP B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
 

Wykład systematyzuje ważniejsze z punktu widzenia nauki o polityce społecznej paradygmaty i perspektywy badań w naukach 
społecznych. Ich przegląd dokonywany jest w ujęciu historycznym i problemowym. Szczególna uwaga poświęcona jest współczesnym 
podejściom badawczym w nauce o polityce społecznej oraz ich zastosowaniu. 
Zagadnienia szczegółowe: Specyfika naukowego poznawania świata. Nauka o polityce społecznej – specyfika badań. Pozytywizm. 
Przełom antypozytywistyczny: Dilthey. Socjologia humanistyczna: Max Weber i nurt socjologii fenomenologicznej. Marksizm i amerykańska 
socjologia opisowa. Metodologia prac Floriana Znanieckiego, „współczynnik humanistyczny” oraz epistemologiczne problemy Koła 
Wiedeńskiego. Wybrane prądy w metodologii drugiej połowy XX w. Behawioralizm. Instytucjonalizm/neoinstytucjonalizm. Konstrukcjonizm. 
Perspektywa sieci społecznych, analiza sieciowa. Perspektywa krytyczna. Partycypacyjne badania w działaniu. Przegląd i systematyzacja 
podejść badawczych w nauce o polityce społecznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 

Socjologia 
problemów 
społecznych (O) 

 30       30 4 EU 
T 

ocena ciągła 
aktywności 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia z socjologii problemów społecznych zapoznają studentów z dorobkiem: teorii patologii społecznych, teorii dezorganizacji 
społecznej, teorii konfliktów społecznych, teorii zachowań dewiacyjnych, teorii krytycznych, teorii post-strukturalistycznych oraz teorii 
konstruktywistycznych. Oprócz tego w trakcie realizacji kursu będą przybliżane poszczególne rodzaje problemów społecznych. To 
połączenie spojrzenia stricte teoretycznego z spojrzeniem opierających się przede wszystkim na analizie danych empirycznych wyposaży 
studentów w umiejętność wykorzystywania różnorodnych teorii socjologicznych do krytycznej analizy danych empirycznych. 
Punktem odniesienia dla prezentowanych zagadnień jest przyjęcie kategorii „problemu społecznego” jako kluczowej dla nauki o polityce 
społecznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W04 
K_U05 
K_K01 

Polityka 
gospodarcza (O) 

30   30     60 6 EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wiedza o prawach rządzących gospodarką wolnorynkową i ich związkach z rozwojem społeczno-gospodarczym, a także powiązaniach 
pomiędzy polityką gospodarczą a polityką społeczną. Zagadnienia szczegółowe: Podstawowe definicje polityki gospodarczej, gospodarka 
jako podstawa funkcjonowania państw, geneza gospodarki wolnorynkowej. Podmioty polityki gospodarczej (międzynarodowe, krajowe, 
regionalne, lokalne). Okres międzywojenny w historii gospodarczej świata i Europy. Poszukiwanie modelu gospodarczego – pomiędzy 
wolnym rynkiem i centralnym planowaniem. Transformacja gospodarcza Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wzrost i 
rozwój gospodarczy – modele wzrostu i regresu gospodarczego. Polityka budżetowa i fiskalna państwa. Polityka regionalna i polityka 
spójności. Polityka handlowa. Polityka rolna. Jednolity rynek UE. Gospodarka oparta na wiedzy jako nowy model gospodarczy. 
Konkurencyjność gospodarcza. Planowanie gospodarcze, strategie i prognozy rozwoju. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_U05 

Ewaluacja w 
polityce społecznej 
(O) 

30        30 4 EP 
praca pisemna; 

prezentacja ustna 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wprowadza w teorię i metody ewaluacji programów i projektów społecznych.  
Zagadnienia szczegółowe: Definicje, funkcje i cele ewaluacji na tle audytu, monitoringu i badań. Ewaluacja w cyklu polityki publicznej i w 
pracy socjalnej – sprawność działania. Kryteria ewaluacji – skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość, trafność. Dane i badania w 
kontekście ewaluacji. Metoda ewaluacji. Ewaluacja oparta na teorii projektu. Procedura przeprowadzania ewaluacji na przykładzie 
wybranego modelu. Standardy ewaluacji i metaewaluacja. Przykład ewaluacji programu społecznego. Przyszłość ewaluacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U04 
K_K02 

Warsztaty 
badawcze (OW) 

     30   30 5 praca pisemna - 
raport 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Trening umiejętności z zakresu wykorzystania metod i technik badań naukowych z obszaru polityki społecznej i przygotowanie studentów 
do samodzielnego projektowania i prowadzenia badań empirycznych. Studenci mają do wyboru warsztaty z 1) gromadzenia i 
opracowywania danych w badaniach ilościowych; 2) metod analizy danych; 3) doskonalenia metod badań jakościowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U03 
K_U05 
K_K02 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć2 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

 
Teoria polityki 
społecznej (O) 
 

30     30   60 6 EP 
Proj./praca 
pisemna 

B nauki o polityce 
i administracji 

                                                           
2 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot jest wprowadzeniem do problematyki naukowej teorii polityki społecznej, czyli jej teorii opisowej (modele i definicje operacyjne), 
wyjaśniającej (modele i hipotezy wyjaśniające) oraz normatywnej (modele i kryteria ocen), oraz jej zastosowań do pomiaru, wyjaśnienia i 
ewaluacji polityki społecznej. 
Na wykładach przedstawiana jest koncepcja trzech rodzajów naukowej teorii polityki społecznej. W przypadku teorii opisowej zostaną 
przedstawione różne podejścia do wyboru cech definicyjnych polityki społecznej oraz sposobów ich operacjonalizacji i pomiaru, a także 
krytyczna refleksja na temat podejść dominujących w tym obszarze (pomiar poprzez nakłady na politykę społeczną). Teorie wyjaśniające 
genezę, rozwój oraz reformy ograniczające politykę społeczną przedstawione zostaną w podziale na gospodarcze, polityczne, 
organizacyjne, społeczne i kulturowe. W ramach przedstawiania teorii normatywnych polityki społecznej pokazane i wyjaśnione zostaną 
podstawowe podejścia do problematyki oceny polityki społecznej – zasadnicze kryteria ewaluacyjne, metody ich zastosowania oraz wyniki 
ich zastosowań. 
Na warsztatach studenci poznają teorię polityki społecznej poprzez zastosowanie teorii opisowej i wyjaśniającej do wybranej 
reformy/programu z obszaru polityki społecznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_K01 
K_K02 

Lokalna polityka 
społeczna (O) 

 

 30       30 3 sprawdzian 
pisemny 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Charakterystyka zadań i organizacji systemu polityki społecznej, realizowanej w wymiarze lokalnym z udziałem samorządu terytorialnego 
oraz sektora obywatelskiego i rynkowego.  
Zagadnienia szczegółowe: Decentralizacja polityki społecznej. Samorząd terytorialny w systemie lokalnych podmiotów polityki społecznej. 
Zadania publiczne samorządu gminnego i powiatowego w zakresie polityki społecznej. Uczestnicy i procedury lokalnych procesów 
podejmowania decyzji w sprawach polityki społecznej . Współpraca samorządu, sektora obywatelskiego i rynkowego w realizacji lokalnej 
polityki społecznej - podział zadań, formy i zasady współpracy w poszczególnych dziedzinach. Lokalna infrastruktura społeczna i kadry. 
Instrumenty lokalnej polityki społecznej. Finansowanie lokalnej polityki społecznej. Promowanie lokalnej polityki społecznej. 



12 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_K02 

Lokalny rynek 
pracy i 
przedsiębiorczość 
(O) 

 30       30 3 Proj. 
ocena ciągła 
aktywności 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci uzyskują wiedzę empiryczną oraz teoretyczną, która umożliwi im nabycie umiejętności analizowania różnych 
wymiarów sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Studenci poznają podstawowe elementy specyfiki funkcjonowania małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce – zarówno w wymiarze wojewódzkim (wojewódzkie strategie rozwoju), jak i krajowym (zarządzanie klastrem). W 
czasie zajęć studenci tworzą podstawy strategii działania nowego przedsiębiorstwa, które ma funkcjonować na terenie danego 
województwa. Dzięki zajęciom studenci poznają wybrane zależności pomiędzy lokalnymi rynkami pracy i rozwojem przedsiębiorczości w 
Polsce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_U08 
K_K02 

Ewaluacja w 
polityce społecznej 
- warsztaty (O) 
 

     30   30 3 Proj. 
praca pisemna - 

raport 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zastosowanie w praktyce teorii i standardów ewaluacji, z jakimi studenci zapoznali się podczas wykładów i pracy nad analizą raportów z 
ewaluacji na wcześniejszym etapie studiów. Praktyka ewaluacji polega na przeprowadzeniu ewaluacji rzeczywistych projektów, 
programów, działań prowadzonych w ramach polityki społecznej.  
W szczególności  studenci będą w miarę możliwości: 

1) przeprowadzali ewaluację próbując zastosować metodę eksperymentalną lub quasi-eksperymentalną, czyli z pomiarami przed i po 
interwencji w grupie eksperymentalnej i kontrolnej lub quasi-kontrolnej oraz porównaniem wyników pomiarów w obu grupach; 

2) poddawali ewaluacji wybrany przedmiot również pod względem innych kryteriów niż tylko skuteczność. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U04 
K_U05 
K_U08 
K_K02 
K_K03 

Procesy decyzyjne 
w polityce 
społecznej (O) 
 

 15    15   30 3 T 
ocena ciągła 
aktywności; 

 ocena udziału w 
debacie 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Umiejętności z zakresu analizy aspektów psychologicznych, społecznych i politycznych podejmowania decyzji; poznanie i przećwiczenie 
technik wspomagających proces decyzyjny; nabycie umiejętności analizy procesów podejmowania decyzji publicznych; doskonalenie 
umiejętności negocjowania, debatowania i decydowania.  
Zakres zagadnień: Procesy decyzyjne – aspekty teoretyczne. Wybrane techniki wspomagające generowanie pomysłów i podejmowanie 
decyzji. Negocjacje w procesach decyzyjnych. Decydowanie publiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_W10 
K_U06 
K_U08 
K_K01 
K_K03 

Seminarium 
magisterskie I 
(OW) 

  30      30 6 praca pisemna – 
konspekt/założenia 
metodologiczne do 
badania własnego 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod i narzędzi badawczych, 
oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu danego problemu społecznego, 
formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego 
problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej analizy.  
W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują zastosowanie 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

Przedmiot/y 
OGUN (SW)3  
 

        zgodnie 
z 

sylabuse
m 

6 zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 

                                                           
3 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 6 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem studiów, w 
tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako przedmiot swobodnego 
wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć4 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zabezpieczenie 
społeczne – 
rozwiązania 
międzynarodowe 
(O) 

 30       30 4 EP 
T 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Problematyka rozwiązań międzynarodowych zabezpieczenia społecznego. Analiza prawa, literatury i orzecznictwa z zakresu regulacji 
międzynarodowych obejmujących najważniejsze kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym. Dorobek organizacji 
międzynarodowych i ponadnarodowych w obszarze zabezpieczenia społecznego: Międzynarodowa Organizacja Pracy (m.in. konwencje i 
zalecenia MOP, rozwój norm MOP w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, standardy zabezpieczenia społecznego MOP), Rady Europy 
(regulacje Rady Europy z zakresu zabezpieczenia społecznego – ewolucja i obecny stan prawny), Unii Europejskiej (m.in. koordynacja 
systemów zabezpieczenia społecznego;  warunki nabycia prawa do świadczeń i korzystania ze świadczeń zdrowotnych, chorobowych, 
pielęgnacyjnych, z tytułu bezrobocia, emerytalnych, w czasie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, rodzinnych, macierzyńskich, z 
tytułu śmierci żywiciela dla osób korzystających z prawa do przemieszczania się w UE). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08 
K_U01 

Międzynarodowa 
porównawcza 
polityka społeczna 
(O) 

30   30     60 6 EP 
T 

ocena ciągła 
aktywności  

B nauki o polityce 
i administracji 

                                                           
4 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 



17 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Główne modele polityki społecznej realizowane w krajach wysoko rozwiniętych, oraz różne sposoby rozwiązywania wybranych kwestii 
społecznych. Wyzwania i dylematy, stojące przed polityką społeczną w post- przemysłowej erze. 
Główne zagadnienia: nurty badawcze w porównaniach międzynarodowych (komparatystyce) polityki społecznej; uwarunkowania 
determinujące kształt polityki społecznej w różnych krajach; cechy charakterystyczne różnych modeli polityki społecznej; możliwe kryteria 
oceny całych strategii polityki społecznej i sposobów rozwiązywania wybranych problemów społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W03 
K_U01 

Rozwój lokalny i 
regionalny (O) 

 30       30 4 EP B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są przeglądem teoretycznych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego, wskaźników rozwoju oraz instrumentów kreowania 
rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. W szczególności przedmiotem zajęć są lokalna polityka oraz zarządzanie (governance) i 
lokalne kapitały (społeczny, kulturowy) oraz instrumenty ich budowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_K02 

Społeczny ustrój 
pracy (O) 

 30       30 4 sprawdzian 
pisemny 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prawno-pracownicze aspekty stosunków pracy, zarówno w kontekście indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Student poznaje 
aspekty ochrony sądowej, związkowej oraz uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Ewolucja stosunków pracy, w tym rozwój 
niepracowniczych form zatrudnienia. Związki prawa pracy z polityką gospodarczą, systemem ubezpieczeń społecznych i polityką 
społeczną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W07 
K_U01 
K_U02 
K_K03 
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Zarządzanie 
projektami (O) 

   30     30 3 Proj.  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest zdobywaniu wiedzy oraz nauce umiejętności i zdobywaniu kompetencji społecznych z zakresu zarządzania 
projektami w obszarze polityki społecznej. W szczególności nacisk położony zostanie na fazę planowania i organizacji projektu. 
Prezentowane i ćwiczone będą m.in. takie zagadnienia jak: budowanie zespołu i zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie czasem 
i zasobami w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zarządzanie zmianą i konfliktem w projekcie.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09 
K_U08 
K_K02 
K_K03 
 

Europejska 
polityka spójności i 
rozwoju (O) 
 

 30       30 3 Proj. 
ocena ciągła 
aktywności  

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Problematyką polityki rozwoju (regionalnej, strukturalnej, spójności) Unii Europejskiej, z jej zasadami, podmiotami i narzędziami. 
Praktyczne aspekty działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej. 
Mechanizmy strategicznego programowania działań na rzecz rozwoju oraz z ich wdrażanie na poziomie krajowym, poprzez realizację 
programów operacyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08 
K_U01 
K_U05 
K_U08 
K_K02 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 praca pisemna  B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod i narzędzi badawczych, 
oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu danego problemu społecznego, 
formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego 
problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej analizy.  
W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują zastosowanie 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć5 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Strategie rozwoju 
społecznego(O) 

 30       30 3 ocena ciągła 
aktywności, 

praca pisemna – 
projekt grupowy 

T 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatorium przedstawia usystematyzowane podstawy wiedzy, które pozwolą studentom na rozumienie zjawisk związanych z 
tworzeniem i wdrażaniem strategii rozwoju społecznego. Główny nacisk kładzie się na wyposażenie studentów w kompetencje, które 
pozwolą na prowadzenie samodzielnych analiz istniejących strategii społecznych oraz będą pomocne przy realizacji strategii społecznych 
wdrażanych przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_K02 
K_K03 

                                                           
5 Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Dialog społeczny i 
obywatelski (O) 

 30       30 3 praca pisemna 
 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot koncentruje się na omówieniu miejsca dialogu społecznego i obywatelskiego w mechanizmach funkcjonowania 
demokratycznego państwa prawa.  
Zagadnienia szczegółowe: Charakterystyka prawnych ram dialogu społecznego i obywatelskiego od prawa europejskiego, Konstytucji RP, 
ustawodawstwa krajowego do branżowych i zakładowych źródeł prawa. Charakterystyka uczestników dialogu i instytucji dialogu w Polsce. 
Rola i miejsca dialogu społecznego i obywatelskiego w kształtowaniu stosunków pracy i polityk publicznych. Funkcjonowanie Komisji 
Trójstronnej, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego i innych ciał dialogu, Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedmiot 
przybliża także aspekty zbiorowego prawa pracy, konfliktów społecznych i rozwiązywania sporów zbiorowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W07 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_K03 

Zajęcia 
sprawdzające 
znajomość języka 
na poziomie B2+ 
(OW) 

 30       30 4 ocena ciągła 
aktywności  

E 

 nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia służą nabyciu i utrwaleniu umiejętności w zakresie znajomości j. obcego na poziomie B2+ ESOKJ, w tym specjalistycznej 
terminologii i problematyki z obszaru polityki społecznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U07 
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Przedmiot/y 
OGUN (SW)6  
 

        zgodnie 
z 

sylabuse
m 

8 zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Seminarium 
magisterskie III 
(OW) 

  30      30 12 praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod i narzędzi badawczych, 
oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu danego problemu społecznego, 
formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego 
problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej analizy.  
W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują zastosowanie 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 

                                                           
6 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 6 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem studiów, w 
tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako przedmiot swobodnego 
wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
 
 
Uwagi: 

Studenci, którzy podczas studiów I stopnia nie realizowali zajęć z BHP i podstaw ochrony własności intelektualnej, zobowiązani są do zaliczenia tych 
kursów w trakcie I roku studiów.  
 
 



24 

 

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 88 

 
5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów studia stacjonarne 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 47 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

106 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

86 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 118 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

 
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 
 

– nauki o komunikacji społecznej i mediach 
– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 
 

68,5 % 
23 % 
 

Nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Nauki 
humanistyczne  

– historia  8,5%  

Razem: 100% 100% - 
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2. Kierunek studiów: Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Nazwa kierunku studiów: Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym 
Poziom kształcenia: II stopień, studia stacjonarne 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury związanych z ochroną, 
udostępnianiem i promocją dziedzictwa kultury 

P7S_WG 

K_W02 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologie właściwe dla nauk o 
komunikacji społecznej i mediach, geografii społeczno-ekonomicznej, stosowane w 
odniesieniu do pola badań nad dziedzictwem kultury w kraju i zagranicą  

P7S_WG 

K_W03 metody analizy i interpretacji zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
kultury polskiej i światowej 

P7S_WG 

K_W04 w pogłębionym stopniu historię powstania i funkcjonowania instytucji dziedzictwa 
kulturowego w kraju i zagranicą 

P7S_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu podstawy prawne ochrony, finansowania i promocji dziedzictwa 
kulturowego  

P7S_WG 
P7S_WK 
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K_W06 w pogłębionym stopniu ma wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju kultury i 
mediów, strukturach instytucji społecznych i rozumie ich społeczne, polityczne, 
ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 w pogłębionym stopniu ma wiedzę z zakresu upowszechniania dziedzictwa kulturowego, 
metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 w pogłębionym stopniu zna ekonomiczne, prawne, etyczne i terapeutyczne aspekty 
dziedzictwa kulturowego 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W09 w pogłębionym stopniu zna treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, 
procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach dziedzictwa kulturowego 

P7S_WG 
 

K_W10 w pogłębionym stopniu zna zasady przedsiębiorczości i innowacyjności P7S_WG 
P7S_WK 

K_W11 w pogłębionym stopniu zna zasady dotyczące przekazów medialnych – ich specyfiki, 
technologii, różnorodności, efektywności 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 w pogłębionym stopniu zna podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w 
badaniach społecznych, w tym opinii publicznej i w nowych technologiach 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W13 w pogłębionym stopniu zna zasady wpływu czynników ekonomicznych, politycznych i 
społecznych na krajobraz kulturowy 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W14 w pogłębionym stopniu zna zasady zarządzania projektami cyfrowymi P7S_WG 
P7S_WK 

K_W15 w pogłębionym stopniu zna modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_WG 
P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z 
wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i elektronicznych) oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy własne 

P7S_UW 
P7S_UK 
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K_U02 rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury i potrafi przeprowadzić ich krytyczną 
analizę, interpretację oraz określić ich znaczenie, a także oddziaływanie społeczne 

P7S_UK 

K_U03 integrować wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych oraz ich 
zastosowania w typowych i niestandardowych sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U04 formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i 
światopoglądowych 

P7S_UK 

K_U05 posiada umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia 

P7S_UK 

K_U06 zaplanować, kierować pracą zespołu i porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych 

P7S_UO 

K_U07 popularyzować specjalistyczną wiedzę (np. prowadzić debatę) P7S_UK 

K_U08 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych z 
niespecjalistami (użytkownikami faktycznymi i potencjalnymi), w języku polskim i 
języku obcym. 

P7S_UK 
P7S_WK 

K_U09 korzystać z szerokiej wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, 
mediów cyfrowych, Web 2.0 /3.0 oraz wykorzystywać w praktyce specjalistyczne 
oprogramowanie 

P7S_UW 

K_U10 ocenić koncepcje polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz estetyczne, porównując ich 
walory poznawcze i efektywność w analizie zjawisk kulturowych 

P7S_UW 

K_U11 potrafi pisać rozbudowane teksty na podstawie samodzielnego doboru literatury oraz 
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w 
języku polskim oraz języku obcym 

P7S_UK 
P7S_UW 

K_U12 uznać samokształcenie za standard oraz umiejętność niezbędną do pozostania aktywnym 
na rynku pracy 

P7S_UU 

K_U13 dobierać założenia i procedury metodologiczne do wskazanych zadań badawczych P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 zdaje sobie sprawę z różnorodności środowisk, światopoglądów i kręgów kulturowych, 
przyjmuje postawę tolerancji i partnerskiego dialogu, potrafi współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej różne role 

P7S_KO 

K_K02 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz 
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności za stan materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego  

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z dziedzictwem kulturowym, 
jego promocją i ochroną 

P7S_KK 

K_K04 ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski i Świata, jako znaków tożsamości 
człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie 

P7S_KK 

K_K05 systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się wydarzeniami 
kulturalnymi oraz potrafi wykazać się refleksją na ten temat 

P7S_KR 

K_K06 wykazuje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z kultywowaniem, 
ochroną, promocją dziedzictwa kulturowego  

P7S_KK 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy  

(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich należy 
wypełnić odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
Nazwa kierunku studiów: 
Nazwa specjalności: 

Symbol efektów zdefiniowanych dla specjalności Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

Umiejętności: absolwent potrafi 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  



7 

 
4. Semestr dla kierunku 

 4.1 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina(y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kultura – 
dziedzictwo – 
krajobraz  

45   30     75 5 (3+ 2) EU, ZP B Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
geografia 
gospodarczo- 
ekonomiczna, historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przygotowanie w miarę szerokiej palety konceptualnej i problemowej dla realizacji strategii dziedzictwa 
kulturowego w różnorodnych i zmieniających się warunkach. Ponadto ukazanie genezy i ewolucji zarówno samego pojęcia 
„dziedzictwo kulturowe” jak i wybranych jego aspektów analizowanych poprzez pryzmat polityki państw, religii oraz potrzeb 
kulturalnych wskazanych grup etnicznych czy narodowych. Przedstawienie zmiennych ról, które są przypisywane nieustannie 
kształtującemu się dziedzictwu w budowaniu tożsamości etnicznej, lokalnej, narodowej to próba odpowiedzi na pytania: na ile 
dziedzictwo kulturowe stoi na straży odrębności tożsamościowej przypisywanej poszczególnym grupom i jednostkom?; do jakiego 
stopnia jest oryginalne i niezmienne? w jakich obszarach daje się redukować i modelować?  
Głównym zadaniem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie zależności i wzajemnego oddziaływania trzech zawartych w nazwie przedmiotu 
komponentów. Analiza przemian historycznych na przestrzeni europejskich dziejów zostanie dokonana w celu uchwycenia i ukazania 
trwałych cech i elementów/artefaktów kultury, do dzisiaj warunkujących naszą cywilizacyjno-kulturową, narodową czy regionalną 
tożsamość. Na wybranym tle historycznym, w powiązaniu ze współczesnością zostaną ukazane, a następnie zdefiniowane różne 
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wymiary i rodzaje dziedzictwa oraz ich oddziaływanie na tak zwany dobrostan społeczno-gospodarczy i kulturowy. Zarysowanie 
wykładni trzech kluczowych pojęć – kultura, dziedzictwo, krajobraz – z perspektywy wybranych dziedzin badawczych (historia, 
historia sztuki, kulturoznawstwo, geografia człowieka, etnografia, socjologia kultury, ekonomia kultury, antropologia kultury etc.), 
regionów świata (rozumienie pojęć wedle kryteriów obyczajowych i normatywnych obowiązujących w różnych krajach) i dziedzin 
praktycznych (m.in. konserwacja zabytków, muzealnictwo, marketing terytorialny, gospodarka i planowanie przestrzenne), a także 
podstawowych problemów, które współczesność stawia przed zarządzającymi materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym 
(w tym: w trybie instytucjonalno-organizacyjnym).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06 
K_U02, K_U03, K_U12 
K_K02, K_K04, K-K05 

 Ekonomia 
kultury  

 30       30 2 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot zapozna studenta z podstawowymi problemami rozważanymi w ekonomii kultury oraz z teoriami dotyczącymi zjawisk w 
tym obszarze. Istotnym elementem przedmiotu jest operacjonalizacja ogólnej wiedzy ekonomicznej i znajomość procesów 
gospodarczych, które pozostają w związku z procesami gospodarczymi w sektorze kultury. I tak w skład uzyskanych kompetencji 
wchodzić będzie ekonomia pozytywna z zakresu sektora kultury i sektora kreatywnego w Polsce i na świecie, wiedza o „produkcji” 
kultury, a w tym funkcja produkcji, proces produkcji, kreatywność jako czynnik produkcji. Osobne zagadnienia to rynek pracy artystów, 
popyt na dobra i usługi kultury. Studenci będą potrafili wykorzystać narzędzia nauk ekonomicznych w sektorze kultury, a tym samym 
współtworzyć w przyszłości normatywne rozwiązania w tym obszarze. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_W10 
K_U03, K_U08, K_U09 
K_K02, K_K04, K_K06.  
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Regulacje prawne 
w dziedzictwie 
kulturowym 
 

 15       15 2 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot obejmuje problematykę dotyczącą regulacji prawnych oraz dokumentów tzw. miękkiego prawa obowiązujących na różnych 
poziomach (globalnym, regionalnym i narodowym/krajowym), wytworzone przez ważne organizacje polskie i międzynarodowe. 
Zaprezentowane zostaną kluczowe koncepcje (doktryny) ponadgranicznych przepływów produktów i usług kulturowych, które mają 
wpływ na kształt ustawodawstwa. Omawiana będzie także praktyka wyznaczania priorytetów rozwiązań prawnych w procesach 
kształtowania polityk na przykładach krajowych rozwiązań z krajów RE i UE.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W08 
K_U10, K_U11, K_U13 
K_K03, K_K04, K_K06 

Dziedzictwo 
architektoniczne i 
urbanistyczne 
 

 30       30 2 ZP B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedstawienie stylów architektonicznych (od pierwszych w historii planowych założeń osiedli i układów klasycznych – przez style 
romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny – po secesję, modernizm i postmodernizm, z włączeniem stylu 
kolonialnego i neokolonialnego) oraz rozwiązań urbanistycznych (wielkoprzestrzennych, osiowych, szachownicowych, liniowych, 
koncentrycznych, klinowych, policentrycznych etc.) w ujęciu historycznym (dzieje kształtowania i organizowania przestrzeni 
zamieszkiwanej przez człowieka), geograficznym (wykorzystywanie okoliczności przyrodniczych, fizjograficznych i ekologicznych dla 
budowy osiedli ludzkich) i kulturowo-cywilizacyjnym (regionalne i lokalne tradycje gospodarowania przestrzenią, formy nadawania 
wyrazu przestrzennego kulturze, funkcjonalne przeznaczenie obiektów i miejsc). Celem jest ukazanie dorobku osadniczego człowieka z 
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zaakcentowaniem dynamiki zmian estetycznych, formalnych, funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych w środowisku 
zurbanizowanym i pozamiejskim w różnych regionach świata. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W13 
K_U02, K_U06, K_U11 
K_K01, K_K04, K_K06 

Międzykulturowe 
kody przekazu 
 

   30     30 3 ZU B  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia poświęcone są problematyce komunikowania międzykulturowego. Na podstawie rozróżnienia pomiędzy międzykulturowością 
diachroniczną, dotyczącą komunikacji kultur dominujących w różnych epokach a międzykulturowością synchroniczną, dotyczącą 
różnych ludzkich grup zamieszkujących w tym samym społeczeństwie, zajmować się będziemy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) 
wędrówką pojęć i symboli poprzez czasy. W ten sposób będziemy w stanie wyodrębnić oraz przeanalizować dawne, ale nadal obecne 
kody przekazu oraz zastanowić się nad ich genealogią i semantyką. 
Przedmiot łączący teorię komunikowania z zagadnieniami międzykulturowości. Obejmuje zwłaszcza wiedzę dotyczącą kultury jako 
zapośredniczonego komunikowania symbolicznego, które w społeczeństwie medialnym wymaga umiejętności odczytywania znaczeń 
przekazów nieoczywistych, w tym treści medialnych, a także pozamedialnych. Międzykulturowość traktowana jest tu bardzo szeroko, 
kryteria mogą być powiązane z demografią, miejscem zamieszkania, pochodzeniem społecznym czy przynależnością do określonej 
grupy (np. fandomów, kibiców drużyny sportowej, ekologów etc.). Uwypuklone zostaną te treści i wartości odnoszące się do różnych 
religii, narodów, które są nieznane, obce w konfrontacji z dominującą kulturą większościowej społeczności zastanej, powodując 
różnego rodzaju kolizje, konflikty i niezrozumienia. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07, K_W11 
K_U03, K_U05_K_U07, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K06.  

Metodologia 
badań 
 

 30       2x 15 2( 1+1) ZU B Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, 
geografia społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach będą omawiane metody badawcze wykorzystywane w szeroko rozumianych naukach społecznych i humanistycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem metodologii wykorzystywanej na styku poszczególnych dyscyplin. Poza tradycyjnymi metodami 
wywodzącymi się z nauk historycznych zostaną zaprezentowane najnowsze tendencje metodologiczne (pomysły, techniki i narzędzia) 
w celu uatrakcyjnienia własnych badań, a także wypracowywania własnych sposobów ich prowadzenia. 
Rozpoznanie możliwości wykorzystania kierunków postępowania, tropów operacjonalizowania, koncepcji analitycznych, metod oraz 
narzędzi i technik badawczych wypracowanych w dziedzinie geografii (zwłaszcza geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej) dla 
przestrzennej analizy dziedzictwa kulturowego: od inwentaryzacyjnych ujęć monograficznych i kartograficznych, przez metody czysto 
ilościowe (m.in. analiza systemowa, analizy demograficzne, model dyfuzji, analiza progowa, analiza uporządkowania sieci osadniczej, 
analiza korelacji i regresji), metody ilościowo-jakościowe (np. struktura funkcjonalna, taksonomia, regionalizacja, analiza obszarów 
społecznych, ekologia czynnikowa, mapy mentalne i wyobrażeniowe), po metody jakościowo-ilościowe (np. opis dyskursywny, 
narracyjny, modele decyzyjne, koncepcje zarządzania, koncepcja społecznego wytwarzania przestrzeni, koncepcja miejsca, bonitacja 
punktowa). Celem jest wstępne wyposażenie przyszłego badacza / praktyka w zakresie dziedzictwa kulturowego w arsenał technik 
służących identyfikowaniu, diagnozowaniu, porównywaniu i szacowaniu problemów związanych z zarządzaniem dziedzictwem i 
krajobrazem kulturowym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W12, K_W14.  
K_U03, K_U05, K_U09, K_U13 
K_K01, K_K03, K_K06 

Technologie 
informacyjne i 
podstawy 
digitalizacji  
 

    30    30 3 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W ramach podstaw digitalizacji omówione zostaną podstawowe zagadnienia digitalizacji sygnałów analogowych. Studenci zostaną 
zaznajomieni z pojęciami próbkowania, kwantyzacji, szumu kwantyzacji, częstotliwości Nyquista w odniesieniu do dźwięku i 
przeniesieniu w/w pojęć do domeny przestrzennej z uwzględnieniem obrazu. Przedstawione zostaną techniczne aspekty digitalizacji 
filmów, digitalizacja tekstów, proces OCR (optical character recognition). Przedstawione zostaną informacje dotyczące speech to text.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W11, K_W12 
K_U03, K_U09, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K06 

GLAM 
(Galleries, 
libraries, 
archives, 
museums) / 
Polskie i 
zagraniczne 
instytucje kultury 
 

 45       45 3 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
historia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

GLAM, czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea, zawiera w sobie instytucje publiczne, które odpowiedzialne są za zbieranie, 
zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Zajęcia więc poświęcone będą charakterystyce wybranych instytucji kultury w 
Polsce i na świecie (historycznie i współcześnie). Kurs ma na celu analizę działalności, specyfiki, problemów i miejsca w środowisku 
cyfrowym wybranych instytucji kultury (publicznych i niepublicznych). W trakcie spotkań instytucje te będą omawiane w kontekście 
idei GLAM, czyli propagowania szerokiego i otwartego dostępu do dóbr kultury przez galerie, biblioteki, archiwa i muzea. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W13 
K_U03, K_U09, K_U12 
K_K02, K_K04, K_K06  

Dziedzictwo 
piśmiennicze 
 

 30       30 2 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Dziedzictwo piśmiennicze (np. inskrypcje, rękopisy, druki) jest bezcennym świadectwem historii, rozwoju cywilizacyjnego świata, 
źródłem wiedzy o różnych kulturach i społeczeństwach. Stanowi archiwum pamięci zbiorowej. W trakcie zajęć zaprezentowana 
zostanie jego ranga, znaczenie, zarówno dla różnych dyscyplin wiedzy, jak i dla kształtowania się tożsamości społeczeństw i grup 
społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05 
K_U01, K_U03, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04 

Współczesne 
platformy 
medialne 
 

 30       30 2 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ma na celu ukazanie kluczowych elementów współczesnego wielokanałowego ekosystemu mediów, które stanowią główne 
platformy dostępu do kultury. Zostaną one scharakteryzowane na przykładach z różnych poziomów (ponadregionalnych, 
ogólnokrajowych, lokalnych). Przedstawione zostaną efekty konwergencji mediów, które mają wpływ na kształtowanie potrzeb 
publiczności, korzystającej z coraz większej liczby mediów uniwersalnych, tematycznych, niszowych. Analizowane będą też strategie 
rozwoju globalnych korporacji medialnych w kontekście ich wpływu na systemy i zawartość mediów w państwach „importujących” 
produkty medialne (np. formaty).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07, K_W11 
K_U03, K_U07, K_U13 
K_K01, K_K04, K_K06 

Larp (Live action 
role-playing) – 
gry terenowe  
 

     15  15 30 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zadaniem studentów będzie samodzielne przygotowania scenariusza gry dydaktycznej/LARP związanego z popularyzacją i promocją 
wybranego elementu/obiektu dziedzictwa kulturowego. Zwycięski projekt – zostanie zrealizowany w semestrze letnim (nie tylko dla 
naszych słuchaczy, ale także dla szerszego grona uczestników). Taka forma obcowania z kulturą i historią stanowi rodzaj kolektywnej 
immersji (zanurzenia w grze), co dla osób obeznanych z grami video, technologią VR czy kinem 3D, jest atrakcyjne, a przede 
wszystkim uczy przedsiębiorczości i innowacyjności. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W10 
K_U01, K_U05, K_U08 
K_K02, K_K04 

Walory 
kulturowe 
wybranych 
regionów świata 
 

 30       30 2 ZP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem zajęć jest pokazanie studentom – na wybranych przykładach – ogromnego zróżnicowania walorów kulturowych na 
świecie (z uwzględnieniem ich rodzajów, rangi, uwarunkowań powstania) w kontekście możliwości oraz barier (np. politycznych, 
społecznych, kulturowych etc.) ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego (np. turystyka, branże 
kreatywne, elementy zagospodarowania przestrzennego etc.). Przedstawiona zostanie też rola różnego rodzaju list i rankingów w 
postrzeganiu walorów kulturowych (np. Lista Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO, narodowe listy 
dziedzictwa kulturowego, listy typu „must see” etc.). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07 
K_U02, K_U01 
K_K01, K_K06 

Kultura w 
mediach 
 

 30       30 2 EP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć będzie ukazanie różnorodnych funkcji, jakie spełnia przekaz o kulturze oraz jej miejsca i roli w mediach. Zostaną 
wyodrębnione poszczególne rodzaje omawianej/promowanej kultury, jak też sposoby jej prezentowania. Przeanalizowane zostaną grupy 
odbiorców tak konstruowanego przekazu oraz rzeczywisty wpływ jaki ów przekaz na nich wywiera. Ukazanie wielorakich funkcji 
„medialnej kultury” w budowaniu pożądanych wartości i relacji społecznych będzie kolejnym celem zajęć.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W1, K_W15 
K_U02, K_U04, K_U08 
K_K01, K_K03, K_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w I semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320 łączna liczba godzin 
4.2. Tabela  efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Finansowanie i 
promocja 
dziedzictwa 
kulturowego 
 

 15     30  45 4(1+3) Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami finansowania instytucji kultury, sposobami zarządzania finansami oraz 
możliwościami pozyskiwania środków na działalność. Omówione zostaną wybrane programy finansowe skierowane do instytucji 
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przedmiotu kultury. Metody i procedury pozyskiwania środków finansowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych, projekty finansowania 
kultury z uwzględnieniem jej specyfiki i różnych obszarów, nakłady inwestycyjne w kulturze, koszty przedsięwzięć kulturalnych. 
Przedmiot przybliżający zarówno krajowe, jak i międzynarodowe programy promujące i upowszechniające dziedzictwo kulturowe z 
uwzględnieniem działań podejmowanych przez organizacje, których celem jest dbałość o dziedzictwo.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W08, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U06 

Śladami 
dziedzictwa 
kulturowego – 
studia terenowe 
 

   30     30 2 ZU B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem nadrzędnym wyjazdu terenowego jest praktyczna realizacja przedstawianych w formie zajęć stacjonarnych treści dotyczących 
dziedzictwa kulturowego. Poprzez realne zetknięcie się z dziedzictwem konkretnego miejsca/obszaru studenci będą mieli możliwość 
zweryfikowania metod jego rozpoznawania, klasyfikowania, interpretacji, ale i wskazywania kierunków i sposobów jego ochrony i 
promocji. Forma terenowa ma pozwolić jednocześnie na podkreślenie znaczenia przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współpracy z 
różnego rodzaju osobami i instytucjami w skali lokalnej i regionalnej związanymi z dziedzictwem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W06, K_W10, K_W13 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Pamięć i 
niematerialne 
dziedzictwo 

      45  45 3 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
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kulturowe mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z fenomenem pamięci (w kontekście dziedzictwa kulturowego), jak i tradycją 
oraz żywymi i zapomnianymi niematerialnymi przejawami kultury. Wśród nich znajdą się tradycje i przekazy ustne, w tym język jako 
nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sztuki widowiskowe, tradycje muzyczne, praktyki społeczno-kulturowe, zwyczaje, 
rytuały i obrzędy, ceremoniały lokalne i środowiskowe. Podejmowane treści są niezmiernie ważne w procesie kształtowania tożsamości 
i dbałości o dziedzictwo każdej grupy społecznej i jednostki, jak również są warunkiem utrzymania różnorodności kulturowej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U05, K_U10 
K_K02, K_K03, K_K06 

Społeczne 
oddziaływanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

 15       15 1 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot przybliżający wpływ dziedzictwa na budowę kapitału społecznego, na poziom życia oraz korzyści implikowane przez 
dziedzictwo kulturowe. W ramach zajęć lektury podawane będą również w językach obcych. Zajęcia uwzględniać będą zagadnienia 
pomnażania i zagęszczenia relacji społecznych, budowy zaufania społecznego, umiejętności pracy w zespole, przedsiębiorczości, 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. Dziedzictwo leży u podstaw kapitału 
społecznego, a ten jest niezbędny dla budowy gospodarki opartej na współpracy, kreatywności i innowacyjności oraz konieczny dla 
dalszego rozwoju Polski. Jednocześnie dziedzictwo kulturowe pozytywnie wpływa na jakość życia poprzez budowanie poczucia 
tożsamości lokalnej, w tym dumy z miejsca zamieszkania, z jego historii i estetyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W13, K_W10 
K_U02, K_U10 
K_K01, K_K04 
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Polskie 
dziedzictwo za 
granicą 
 

 30       30 2 ZP B Historia, 
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie różnorodności polskiego dziedzictwa rozproszonego za granicą, począwszy od najbardziej 
znaczących instytucji polskiej kultury powstałych na emigracji, poprzez pomniki, nekropolie, dzieła sztuki etc., a na dorobku 
duchowym i artystycznym polskich emigracji w poszczególnych krajach skończywszy. Podjęta zostanie próba systematyzacji 
dziedzictwa materialnego, jak i zdefiniowania zakresu i form prezentacji tego związanego z tożsamością i kulturą niematerialną 
emigracji. Charakterystyka różnego typu działań na rzecz jego ochrony, utrzymania i promocji będzie odnosić się do wybranych 
państw/regionów, w których żyje Polonia/Polacy. W ramach tego przedmiotu zostanie również ukazana istotna rola dziedzictwa i 
narodowej kultury na rzecz budowania emigracyjnej wspólnotowości i tożsamości. Podjęta zostanie refleksja nad polityką państwową 
wobec polskiego dziedzictwa za granicą.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W07 
K_U02, K_U05, K_U10 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Dyplomacja 
kulturowa 
 

 30        30 2  EU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Współczesna dyplomacja kulturowa powinna być rozpatrywana jako międzynarodowa współpraca otoczenia naukowego, kulturalnego i 
NGO’sów w celu promocji danego kraju poprzez jego dziedzictwo. Ale też dziedzictwo kulturowe samo w sobie jest doskonałym 
materiałem oraz narzędziem do prowadzenia państwowej dyplomacji i makropolityki. Wybrane i przedstawione działania na rzecz jego 
promocji i ochrony ukażą inny wymiar i innego rodzaju jakość budowania relacji międzynarodowych, w ramach których dziedzictwo 
może i powinno odgrywać pierwszorzędną rolę łącznika ponad granicami, uprzedzeniami, stereotypami. Wybrane zagadnienia z 
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zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych zostaną ukazane w kontekście przemian cywilizacyjno-kulturowych, poprzez 
pryzmat współczesnych metanarracji i przemian strukturalno-jakościowych zachodzących w świecie z uwzględnieniem szybkości 
powyższej zmiany. W ramach zajęć lektury podawane będą również w językach obcych. Zajęcia uwzględniać będą zagadnienia 
pomnażania i zagęszczenia relacji społecznych, budowy zaufania społecznego, umiejętności pracy w zespole, przedsiębiorczości, 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W09, K_W13 
K_U04, K_U05, K_U07, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03 
 

Seminarium   30      30 2 Z B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wychodząc założenia, że seminarium dyplomowe oddaje istotę studiów uniwersyteckich – czyli stanowi wymianę myśli między ludźmi 
poszukującymi prawdy naukowej, w tym między dojrzałymi badaczami i tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w obranej dziedzinie wiedzy – 
przyjmujemy formułę wspólnej dyskusji kadry akademickiej i studentów. W każdym seminarium magisterskim uczestniczą zatem na równych 
prawach dyplomanci i pracownicy naukowi. Zakładamy ponadto, że poza seminariami modułowymi raz w miesiącu odbywać się będą wspólne 
seminaria dla całego kierunku studiów, niekiedy z udziałem zaproszonych ekspertów. W ramach zajęć lektury podawane będą również w językach 
obcych. Zajęcia uwzględniać będą zagadnienia pomnażania i zagęszczenia relacji społecznych, budowy zaufania społecznego, umiejętności pracy w 
zespole, przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U08, K_U11 
K_K04, K_K05, K_K06 

Praktyki 
zawodowe  

       60 60 3  P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z problematyką instytucji zajmujących się polskim dziedzictwem, zarządzaniem nim oraz 
zasadami jego ochrony i promocji w kraju i poza granicami. Praktyka powinna odbywać się w wybranej przez studenta instytucji 
krajowej lub zagranicznej, działającej na rzecz polskiego dziedzictwa. W zależności od możliwości danej instytucji praktyka może być 
zlokalizowana w jednym lub kilku jego działach.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W09 
K_U02, K_U05, K_U06 
K_K01, K_K03, K_K04 

Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym (moduł) 

Dokumentacja 
cyfrowa w 
dziedzictwie 
kulturowym 

    30    30 2 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami zarządzania zbiorami oraz procesami i standardami dokumentacji w 
bibliotekach, muzeach, archiwach. W toku zajęć prześledzona zostanie ewolucja standardów dokumentacji w instytucjach kultury i 
analiza coraz większych możliwości dokumentacji cyfrowej obiektów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Ponadto analiza stale 
rozszerzających się wymagań w zakresie oprogramowania oraz podniesienia kwalifikacji opisu. Studenci poznają dostępne programy 
dokumentacji zbiorów wykorzystywane w bibliotekach, muzeach i archiwach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W14 
K_U01, K_U03 
K_K02, K_K04 

Zarządzanie 
zasobami 
cyfrowymi 
 

   30     30 2  Proj/ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Problematykę zajęć stanowią narzędzia, metody przetwarzania zasobów cyfrowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa w 
zakresie zachowania poufności, integralności i dostępności danych. Przedmiot omawia zagadnienia od cyfrowych form zapisu 
informacji, systemów operacyjnych, systemów plików, systemów bazodanowych, złożonych systemów np. CRM, przez systemy 
rafinacji danych Big Data do komputerów dużej mocy obliczeniowej. Istotną część zajęć stanowią metody wyszukiwania i 
uporządkowanego kolekcjonowania danych cyfrowych (broker informacji) wraz z ich wsadowym przetwarzaniem (automatyzacja), 
umożliwiającym skuteczne zarządzanie danymi (organizowanie, porządkowanie i udostępnianie). W ramach zajęć, poza 
oprogramowaniem, omawiane będą rozwiązania sprzętowe służące do przetwarzania dużych ilości danych. Przedmiot sygnalizuje 
również problematykę sterowania przebiegiem procesów informacyjnych, celem efektywnego pozyskiwania nowej użytecznej 
informacji ze zbiorów określanych jako Big Data. W ramach przedmiotu wspomniane będą również narzędzia do opracowania, 
prezentacji informacji będącej cennym źródłem informacji społecznej, ekonomicznej czy naukowej – dla kadry zarządczej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W14 
K_U01, K_U03, K_U10 
K_K02, K_K04 

Katalog dobrych 
praktyk 
(bibliologia/archi
wistyka/muzealni
ctwo/archeologia) 

 30       30 2  Proj/ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot dotyczący standaryzacji w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Studenci poznają standardy, wymogi i 
parametry niezbędne do digitalizacji oraz dostępne programy komputerowe wykorzystywane w tym procesie. Ponadto zasady 
zarządzania zasobami własności intelektualnej w pracy badawczej, usługach informacyjnych z zachowaniem ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Treści przekazywane w ramach tego przedmiotu złożą się na katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla 
obiektów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U03 
K_K03, K_K06 

Aplikacje 
mobilne  

     30   30 2   Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Program prezentuje możliwe obszary zastosowań aplikacji mobilnych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego. Przedstawiony i 
omówiony będzie potencjał urządzeń mobilnych. Zajęcia warsztatowe będą polegać na znalezieniu najciekawszych zastosowań 
urządzeń mobilnych i opracowaniu projektu aplikacji mobilnej służącej popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W ramach zajęć lektury 
podawane będą również w językach obcych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U03, K_U09 
K_K03, K_K06 

Zarządzanie krajobrazem kulturowym (moduł)  

Krajobraz 
kulturowy a 
rozwój lokalny 
 

30         30  2 ZU B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zasadniczym celem wykładu jest pokazanie użyteczności krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju lokalnego. Na konkretnych 
przykładach zostanie zaprezentowany potencjał rozwojowy dziedzictwa kulturowego w rozumieniu jego wartości użytkowych i poza 
użytkowych. Krajobraz kulturowy jako pewna całość, jak również poszczególne jego elementy, będą więc rozpatrywane w kontekście 
wpływu na rozwój gospodarczy, poprzez jego wykorzystanie w: rozwoju turystyki kulturowej, działań branż kreatywnych dziedzictwa 
kulturowego (np. działalność filmowa, wydawnicza, branża muzyczna), rynku nieruchomości zabytkowych, rynku sztuki i antyków, 
odrodzeniu rzemiosła tradycyjnego i działalności rolniczej. Zostanie też zwrócona uwaga na rolę władz lokalnych oraz lokalnych 
liderów w procesie optymalizacji wykorzystania i promocji krajobrazu kulturowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W08 
K_U01, K_U04,  
K_K04 
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Dziedzictwo 
kulturowe 
miejsca X 
 

   15     15  2   B  Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Diagnoza i analiza uwarunkowań fizycznogeograficznych, historycznych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejscowienia w 
określonym kręgu kulturowym i danym kontekście politycznym hipotetycznego miejsca/obszaru X (gminy, sołectwa, miejscowości, 
części większego miasta) – którego charakterystyka nawiązuje do rzeczywistych przykładów – w świetle możliwości wykorzystania 
jego lokalnego / ponadlokalnego potencjału dziedzictwa kulturowego. Celem jest wypracowanie konkretnych scenariuszy 
zawiadowania, ochrony i promocji dziedzictwa miejsca/obszaru X w określonej sytuacji i przy założonych źródłach finansowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W13,  
K_U01, K_U02, K_U10 
K_K02, K_K04 

GIS w 
zarządzaniu 
dziedzictwem 
kulturowym 
 

    30    30 2  ZP B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem kursu jest przybliżenie studentom pojęcia Systemów Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Systems, GIS) oraz 
możliwości wykorzystania ich jako narzędzia przy zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.  
Zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania QGIS i webGIS, w tym 
geoportali. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania oprogramowania GIS, modeli danych przestrzennych, 
wykorzystania narzędzi GIS do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i prezentacji danych przestrzennych dotyczących dziedzictwa 
kulturowego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W12,  
K_U01, K_U03 
K_K03, K_K06  

Strategie i formy 
ochrony 
krajobrazu 
kulturowego 
 

15        15  2  ZU  B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego i jego 
elementów. Zostaną omówione różne koncepcje (np. koncepcja rozwoju zrównoważonego, koncepcja usług ekosystemowych) i akty 
prawne normujące kierunki i zakres ochrony krajobrazu kulturowego, przy czym główna uwaga zostanie zwrócona na dokumenty 
regulujące ochronę krajobrazu kulturowego w Polsce, w tym m.in. takie jak: Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego, Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego, Europejska 
Konwencja Krajobrazowa, Konstytucja RP, ustawy: O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane, O planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym etc. oraz rozporządzenia dotyczące ochrony krajobrazu kulturowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W01 
K_U02, K_U06, K_U08 
K_K01, K_K03, K_K06 

Zarządzanie informacją (moduł)  

Public relations i 
public affairs w 
obszarze kultury 
 

    30    30 2  ZP/Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W pierwszej, teoretycznej, części przedmiotu studenci zapoznają się z podstawami promotion mix ze szczególnym uwzględnieniem 
public relations oraz jego wykorzystaniem w kulturze tak wysokiej, jak i niskiej (także w Internecie). Cykl wykładowy opiera się na 
licznych przykładach rynkowych. Z kolei druga część zajęć ma charakter warsztatowy i w jej ramach studenci (podzieleni na grupy) 
opracowują plan działań komunikacyjnych dla wylosowanego podmiotu kultury (np. muzeum, opery, teatru, aktora, wokalisty, filmu 
itp.). Wyniki prac prezentują na forum grupy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_W15 
K_U01, K_U06, K_U11 
K_K01, K_K03, K_K06 

Cyfrowe źródła 
informacji 
 

 30        30  2  Proj/ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Tematykę zajęć stanowią cyfrowe źródła informacji dostępne w sieci (Internet) i poza nią. Przedmiot ukierunkowany jest na prezentację 
cyfrowych zasobów informacyjnych sieci w tym cyfrowych baz danych, cyfrowych zasobów bibliotecznych, różnorodności mediów w 
Internecie, począwszy od prasy, radia, telewizji poprzez social networking do komunikacji maszyn (M2M) i Internetu rzeczy (IoT). 
Zajęcia przedstawiają istotę Internetu – jego historię, stan obecny i perspektywy w kontekście cyfrowych źródeł informacji (Big Data). 
Istotną część zajęć stanowi omawianie narzędzi do wyszukiwania zasobów i usług oraz wybrane aspekty dostępu do cyfrowych źródeł 
informacji (WWW, API, bazy). Przedmiot sygnalizuje także problematykę głębokiej sieci (Deep Web) i jej zasobów cyfrowych. W 
ramach zajęć lektury podawane będą również w językach obcych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W11 
K_U01, K_U05, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K03 
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Rafinacja 
informacji 
 

    30    30  2  Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot dotyczy informacji cyfrowych i ich gromadzenia. Studenci zapoznają się z identyfikacją dostępnych źródeł informacji w tym 
informacji indeksowanej sieci. Główna uwaga skierowana będzie w stronę Big Data i wartości ukrytej w tego rodzaju zasobach. 
Studenci zapoznają się z rafinacją informacji – metodą pozyskiwania informacji dla nauki, biznesu, polityki, mediów i innych dziedzin. 
Przedmiot obejmuje również: roboty – zbieranie informacji z sieci, identyfikację sentymentów, modele badanych zjawisk i modele 
predykcji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną analizy przypadków, a w tym wyniki praktycznych wdrożeń rafinacji 
informacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W11 
K_U01, K_U09 
K_K01, K_K03 

Smart Cities 
/Inteligentne 
miasta  

 30        30  2  ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zaprezentwoanie wielowymiarowego podejścia do roli mediów i zaawansowanych technologii we współczesnym 
mieście. Dzięki analizie koncepcji SMART CITIES (ludzi, instytucji, technologii) studenci otrzymają wiedzę na temat empirycznych i 
krytycznych podejść. Kurs będzie służyć jako interdyscyplinarne forum do dyskusji na temat praktycznej realizacji strategii i polityki 
smart city. Wiedza teoretyczna zostanie skonfrontowana z przeglądem inteligentnych miast na świecie (Dubaj, Tel Aviv, Santander, 
Singapur, Berlin, Londyn) i praktyczną pracą studentów nad studium przypadku Warszawy. W ramach zajęć lektury podawane będą 
również w językach obcych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W11 
K_U05, K_U06, K_U10 
K_K06 

Seminarium 
magisterskie  

  30       30  2  Zal.  B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia,  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wychodząc założenia, że seminarium dyplomowe oddaje istotę studiów uniwersyteckich – czyli stanowi wymianę myśli między ludźmi 
poszukującymi prawdy naukowej, w tym między dojrzałymi badaczami i tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w obranej dziedzinie 
wiedzy – przyjmujemy formułę wspólnej dyskusji kadry akademickiej i studentów. W każdym seminarium magisterskim uczestniczą 
zatem na równych prawach dyplomanci i pracownicy naukowi. Zakładamy ponadto, że poza seminariami modułowymi raz w miesiącu 
odbywać się będą wspólne seminaria dla całego kierunku studiów, niekiedy z udziałem zaproszonych ekspertów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U08, K_U11 
K_K04, K_K05, K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w II semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w II semestrze): 405 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320 łączna liczba godzin 
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 4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Strategie 
zarządzania 
dziedzictwem 
kulturowym 

 30       30 3 EP B  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego i jego 
elementów. Zostaną omówione różne koncepcje naukowe nawiązujące do ochrony krajobrazu (np. koncepcja rozwoju 
zrównoważonego, koncepcja usług ekosystemowych) i akty prawne normujące kierunki i zakres ochrony krajobrazu kulturowego, a 
także programy edukacyjne i działania społeczne ukierunkowane na ochronę krajobrazu kulturowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K03, K_K04 

Kreowanie 
wizerunku 
 

      30  30 2 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot łączący teorię z zajęciami warsztatowymi. Podczas części teoretycznej studenci zapoznają się z definicjami wizerunku, jego 
klasyfikacją (osobisty, marki, wydarzenia, medialny etc.), różnicami, a także etapami i narzędziami budowania wraz z elementami 
zarządzania kryzysem (również w kontekście mediów społecznościowych). Blok wzbogacony jest licznymi przykładami rynkowymi. W 
części warsztatowej studenci, podzieleni na grupy, zajmują się kreowaniem wizerunku wylosowanej, wyimaginowanej, 
marki/firmy/osoby. Są równocześnie zobligowani do zastosowania w praktyce wiedzy wyniesionej z bloku teoretycznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W15 
K_U01, K_U02, K_U03 
K_K03, K_K04, K_K06 

Dziedzictwo 
kulturowe w 
dyskursie 
publicznym 
 

 30       30 2 Portfolio B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest uchwycenie w mediach i ukazanie dominujących tematów i najpoważniejszych problemów odnoszących się do 
współcześnie dyskutowanego dziedzictwa kulturowego. Analiza toczonego wokół wybranych zagadnień dyskursu publicznego będzie 
prowadzona w odniesieniu do wybranych sfer życia społecznego: polityki historycznej państwa/regionu, promocji/propagandy 
medialnej wybranych elementów dziedzictwa kulturowego w kontekście partykularnych/utylitarnych interesów określonych 
grup/mniejszości/ społeczności. W trakcie dyskusji i analiz prowadzonych podczas zajęć ukazane zostaną zarówno rzeczywiste jak i 
ideologiczne/instrumentalne funkcje dziedzictwa. Uchwycona zostanie ewolucyjna (być może rewolucyjna) zmiana podejścia i oceny 
wybranych jego aspektów i dziedzin. Podjęta zostanie próba uchwycenia agendowości poszczególnych tematów historycznych w 
odniesieniu do politycznej koniunktury wybranych państw, regionów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07, K_W13, K_W15 
K_U01, K_U04, K_U07 
K_K01, K_K02, K_K03 
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Architektura i 
projektowanie 
stron www 
 

    30    30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot łączy zagadnienia nauk społecznych oraz technicznych. Student pozna zasady pozwalające na zbudowanie architektury 
informacji publikowanych w serwisie internetowym, dzięki któremu efektywnie wykorzystane zostaną narzędzia komunikacji online. 
Pozwoli mu to na zbudowanie struktury serwisu opartej na standardach web usability (użyteczność serwisów internetowych) oraz web 
accessibility (dostępność serwisów online). Zapozna się z regułami tworzenia spójnej treści w sieci, projektowania i edycji grafiki oraz 
multimediów. Student pozna technologie i platformy, pozwalające na zarządzanie treściami zamieszczanymi w serwisach internetowych 
oraz nawiązanie interakcji z użytkownikiem. Zdobędzie wiedzę i kompetencje zwiększające efektywność komunikowania się z 
otoczeniem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U03, K_U09 
K_K03, K_K06 

E-administracja 
 

    30    30 2 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot pozwala na zapoznanie się z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, które zwiększają efektywność działania administracji 
publicznej. Student pozna narzędzia sprzyjające budowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz nauczy się przedsiębiorczości. Zdobędzie 
kompetencje w zakresie IT, pozwalających na efektywne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, narzędzi i sprzętu informatycznego w 
administracji publicznej. Zapozna się ze specyfiką komunikacyjną środowiska internetowego oraz walorów interakcji online, zdobędzie wiedzę 
dotyczącą podstaw prawnych regulujących działanie e-administracji. Zapozna się z rodzajem systemów wykorzystywanych w administracji oraz 
usług świadczonych drogą elektroniczną, rejestrami, bazami danych i zasobami publicznymi. Nabędzie kompetencje zwiększające efektywność 
zarządzania komunikacją oraz interakcją administracji z otoczeniem.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W10, K_W12, K_W14 
K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U11 
K_K02, K_K04, K_K06 

Polonijne 
dziedzictwo 
piśmiennicze 
 

 30       30 2 ZU B Historia,  
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu prezentację i analizę szeroko rozumianego piśmiennictwa emigracyjnego, ukazanie jego ważnej roli w integracji 
polskich/polonijnych środowisk. Zostanie ono zaprezentowane na tle kultury piśmienniczej kraju docelowego, jak i w porównaniu z 
emigracyjnym dziedzictwem piśmienniczym innych migracji (np. rusica, germanica, frankofonica, etc). W trakcie spotkań omówione 
zostaną, m.in. polonijne emigracyjne wydawnictwa, polskie tradycje typograficzne za granicą, najważniejsze polonijne biblioteki i 
ośrodki informacji, a także powstająca za granicą polska prasa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K-W08, K_W15 
K_U01, K_U02, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03 
 

Straty 
dziedzictwa 
kulturowego 
 

 45       45 3 ZP B Historia,  
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

W trakcie zajęć poruszone zostaną problemy odzyskiwania utraconych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w różnych 
okresach historycznych. Omówione zostaną głośnie i mniej znane kradzieże rękopisów, druków, archiwaliów i muzealiów, na tle losów 
całych kolekcji, a także działalność osób i instytucji zaangażowanych w prace rewindykacyjne i ochronę dziedzictwa kulturowego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_W09 
K_U01, K_U03, K_U07, K_U09 
K_K01, K_K03, K_K06 

Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym (moduł) 
 

Big data 
 

    30    30 2 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot dotyczy informacji cyfrowych i ich gromadzenia. Studenci zapoznają się z  identyfikacją dostępnych źródeł informacji w tym 
informacji indeksowanej sieci. Głowna uwaga skierowana będzie w stronę Big Data i wartość ukrytej w tego rodzaju zasobach. 
Studenci zapoznają się z rafinacją informacji – metodą pozyskiwania informacji dla nauki, biznesu, polityki, mediów i innych dziedzin. 
Przedmiot obejmuje również: roboty – zbieranie informacji z sieci, identyfikację sentymentów, modele badanych zjawisk i modele 
predykcji. W ramach przedmiotu kształtowana będzie wiedza odnosząca się do przedsiębiorczości i innowacyjności.  Przedstawione 
zostaną analizy przypadków, a w tym wyniki praktycznych wdrożeń rafinacji informacji. W ramach zajęć lektury podawane będą 
również w językach obcych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15 
K_U05, K_U06, K_U09, K_U11, K_U13 
K_K06, K_K03 

Warsztat 
digitalizacji 
 

    30    30 2 Proj P  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia praktyczne, podczas których studenci zastosują w praktyce umiejętności nabyte na podstawach digitalizacji. Ćwiczenia będą 
polegać na przeprowadzeniu digitalizacji dźwięku i obrazu z różnymi parametrami oraz porównanie wyników różnych metod 
digitalizacji. Program obejmuje digitalizacja tekstów, obrazów, dźwięków i filmów przy różnych parametrach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W09 
K_U01, K_U03 
K_K03, K_K06 

Podstawy grafiki 
komputerowej i 
składu tekstu 
 

    15    15 1 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem zajęć są podstawy wykorzystania oprogramowania w działalności wydawniczej i promocyjnej – obróbki fotografii, 
projektowania i tworzenia publikacji za pomocą oprogramowania Adobe Photoshop i Adobe InDesign oraz zasad pracy nad publikacją i 
przygotowaniem jej do druku. Zajęcia mają charakter praktyczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W12, K_W14 
K_U01, K_U09 
K_K01, K_K05 

Zarządzanie krajobrazem kulturowym (moduł) 

Dziedzictwo 
kulturowe 
mniejszości 
narodowych i 
etnicznych 
 

 30       30 2 ZP B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
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ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących 
Polskę. Kurs będzie poruszał zagadnienia teoretyczne związane z wielokulturowością oraz zróżnicowaniem narodowym, etnicznym i 
religijnym w Polsce i na świecie. Zagadnienia teoretyczne będą uzupełniane przykładami „dobrych praktyk” w odniesieniu do ochrony i 
zachowania wielokulturowego dziedzictwa. Szczególny nacisk, będzie położony na poznanie grup mniejszościowych zamieszkujących 
Polskę oraz ich dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także zróżnicowania jego znajomości wśród Polaków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U11, K_U06 
K_K01, K_K04, K_K06 

Śladami 
nieoczywistego 
dziedzictwa 
kulturowego 
(praktyki 
terenowe) 
 

       15 15 1 Proj. B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest szczególne zwrócenie uwagi na nieoczywiste dziedzictwo kulturowe, w kontekście zarządzania krajobrazem 
kulturowym. Przedmiot ten będzie stanowił uszczegółowienie realizowanego wcześniej przedmiotu ogólnego „Śladami dziedzictwa 
kulturowego”. W tym przypadku jeszcze większa uwaga zostanie zwrócona na specyfikę nieoczywistego dziedzictwa kulturowego, 
umiejętność jego identyfikacji i interpretacji, jak i weryfikacji, szczególnie w kontekście współczesnej masowej komercjalizacji kultury.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07 
K_U03, K_U04, K_U10 
K_K01, K_K03 
 

Walory 
kulturowe 
wybranych 
regionów Polski  
 

 30       30 2 ZP B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem przedmiotu jest prezentacja walorów kulturowych Polski, z punktu widzenia geografii turystycznej. W pierwszej 
kolejności zostanie omówiona specyfika w ogóle walorów kulturowych, ich znaczenia i kształtujących je czynników oraz sposobów ich 
ochrony. Następnie w sposób praktyczny studenci będą zajmować się wybranymi regionami Polski, realizując zadania i projekty 
dotyczące wybranych walorów oraz zarządzania nimi w kontekście krajobrazu kulturowego, a także wykorzystania dla różnych form 
turystyki. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące potencjału kulturowego wybranych miejsc i regionów oraz metody 
wartościowania i waloryzacji tegoż potencjału. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07 
K_U02, K_U01 
K_K01, K_K06 

Zarządzanie informacją o dziedzictwie kulturowym (moduł) 

Dziedzictwo 
kulturowe w 
mediach 
społecznościowych 

    15    15 1 Projekt B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia mają na celu pokazanie jaka jest rola mediów społecznościowych w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. W ramach 
spotkań omówione i przeanalizowane zostaną funkcje mediów społecznościowych, trendy i rozwiązania stosowane przez instytucje 
dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U02, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K04, K_K06 

Kulturowe misje 
mediów 
 

 30       30 2  B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Misje mediów czyli zadania w kontekście ich różnego zasięgu, statusu, wypełniania obowiązków licencyjnych, a także uwarunkowań 
historycznych, geograficznych i innych. Przedstawione zostaną zadania mediów w obszarze szeroko pojętej misji kulturowej 
(edukacyjnej, cywilizacyjnej). Zostaną omówione teoretyczne koncepcje dotyczące społecznych funkcji mediów w kontekście ich 
oddziaływania na kulturowe wzorce, kształtowanie tożsamości, integrację społeczną, poziom inkluzywności etc. Na przykładach 
zostaną przedstawione – w ujęciu porównawczym – problemy działania mediów w kontekście ich zadań (działania w interesie 
społecznym, wypełniania misji kulturowej, umacniania demokracji i wspierania pluralizmu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W08, K_W09, K_W13, K_W14, K_W15 
K_U02, K_U07, K_U08 
K_K01, K_K04, K_K06 

Culture and 
creative 
industry/Przemysły 
kreatywne 
 

 30       30 2 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem kursu jest krytyczna analiza rozwoju branż kreatywnych. Opierając się na wybranych teoretycznych podejściach i różnych 
warstwach działań twórczych (muzyka, film, projektowanie, architektura) kurs będzie oferował wprowadzenie do zakresu 
kompetencji i organizacji branż kreatywnych w Europie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W06, K_W10, K_W11 
K_U05, K_U06, K_U10 
K_K06 

Łączna liczba punktów ECTS (w III semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w III semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320 łączna liczba godzin 

 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kulturoterapia  
 

     30   30 3 Proj B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przybliżenie znaczenia terapeutycznego działalności instytucji kultury, zajmujących się dziedzictwem, jak i samego 
dziedzictwa. Instytucje te stanowią ważne miejsca dialogu społecznego i interakcji. Badania prowadzone w tym zakresie potwierdzają 
wpływ ich działalności na rozwój osobisty odbiorców, jak również kształtowanie postaw społecznych, na procesy integracji, 
przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej 
wartości, zmianę postaw, rozwijanie kreatywności kulturowej, świadomości, komunikacji i pamięci.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08 
K_U02, K_U04 
K_K01, K_K02 

Turystyka 
kulturowa cz. 1  
 

 30       30 2 ZP P/B Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna,  
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z celami turystyki kulturowej, jej głównymi walorami, rozmaitymi interesariuszami, jej 
produktami oraz kluczowymi kwestiami z obszaru jej organizacji w wymiarze lokalnym i globalnym. Turystyka kulturowa to ogół 
aktywności związanych z odwiedzaniem i doświadczaniem materialnych i niematerialnych walorów szeroko rozumianej kultury. Tym 
samym ma ona silny związek z dziedzictwem stanowiącym rdzeń dużej części jej programów i produktów. Podczas zajęć zostaną 
omówione: „fenomen” turystyki kulturowej, zarys dziejów jej organizacji i jej współczesny zakres, znaczenie turystyki kulturowej w 
kontekście uczestnictwa ludzi w kulturze, dialogu międzykulturowego, dystrybucji dziedzictwa oraz tworzenia kapitału kulturowego 
społeczeństw oraz jednostek, główne rodzaje walorów interesujących jej uczestników i organizatorów, profile i specyfika zachowań 
turystów kulturowych, poszczególne formy turystyki kulturowej, w tym typy podróży kulturowych z uwzględnieniem specyficznych 
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cech ich uczestników oraz ich wymagań wobec organizatorów, komponenty potencjału turystyczno-kulturowego obszaru, rodzaje 
modułów programowych wycieczki turystyczno-kulturowej, rodzaje produktów turystyczno-kulturowych oferowanych w obszarach 
recepcji turystycznej, skutki społeczno-gospodarcze rozwoju turystyki kulturowej, kwestie ochrony i udostępniania dziedzictwa w 
kontekście jego turystycznej eksploatacji. Przedstawiane treści będą ilustrowane bieżącymi studiami przypadków – zarówno z Polski, 
jak i zagranicy. Dzięki temu podczas zajęć studenci poznają nie tylko kulturowy i edukacyjny wymiar tej odmiany turystyki, ale w 
dużym stopniu również jej wymiary: organizacyjny, społeczny i wymiar odnoszący się do przedsiębiorczości. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K03 

Turystyka 
kulturowa cz. 2 – 
zajęcia terenowe  
 

       30 30 3  P Geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna,  
nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu empiryczne zapoznanie studentów z wybranymi przykładami wykorzystania dziedzictwa kulturowego w turystyce. W trakcie 
kilkudniowego wyjazdu, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z potencjałem kulturowym wybranych miejsc (miejscowości, regionu), a 
także z działalnością samorządowych/lokalnych instytucji kultury oraz lokalnych liderów na rzecz promocji turystycznej obszaru. Ważnym 
aspektem tych zajęć jest zwrócenie uwagi na znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-ekonomicznym miejscowości / regionów. 
Dlatego głównym zadaniem studentów podczas zajęć terenowych będzie opracowanie turystycznego modułu interpretacji i popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego (wybranego waloru kulturowego) odwiedzanego obszaru, który będzie uwzględniał dobór metod i narzędzi interpretacji i 
popularyzacji (np. sposób narracji, elementy przewodnictwa turystycznego) dziedzictwa kulturowego oraz budowanie jego doświadczeń 
partycypacyjnych w ramach oferty turystycznej.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W13 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U06 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

Kolekcjonerstwo i 
rynek sztuki 
 

 30       30 2  B Historia, nauki 
o komunikacji 
społecznej i 
mediach  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie i wyjaśnienie specyfiki i struktury organizacyjnej rynku antykwarycznego. W trakcie zajęć studenci 
poznają historię m.in. księgarstwa antykwarycznego w Polsce i na świecie, organizację współczesnych podmiotów działających w 
branży, uwarunkowania prawne i gospodarcze, przepisy i zasady działalności gospodarczej związane z obrotem antykwarycznym i 
aukcjami, metody i zasady wyceny oraz przepisy i zasady obrotu międzynarodowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08 
K_U01, K_U03 
K_K02, K_K04 
 

Warsztaty 
kreatywnego 
przekazu 
 

   15     15 2 Proj.  B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętność sprawnego budowania przekazu (mówionego i pisanego). Mają kształtować wrażliwość 
i wyobraźnię, umiejętność stosowania różnych form pisarskich, symboliki i świadomość językową.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W02, K_W03, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09 
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programu 
studiów 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Animacje i 
reanimacje 
kultury 
 

   15     15 2 Proj P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem kursu jest zachęcenie studentów do bardziej aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze: do podejmowania i 
realizacji działań kulturowych, większej partycypacji społecznej oraz krytycznego spojrzenia na kulturę. Kurs, w szczególności, będzie 
nastawiony na zdobywanie wiedzy praktycznej z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej i animacji działań w przestrzeni 
publicznej. Uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia promowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego wśród lokalnej 
społeczności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W11, K_W12, K_W15 
K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06 

Trudne 
dziedzictwo 
kulturowe 
 

 30       30 2 ZU B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem trudnego dziedzictwa kulturowego (ang. difficult heritage, 
dissonant heritage). Zostaną zaprezentowane przykłady dziedzictwa stanowiącego problemy ze względu na dysonans wynikający z 
przynależności do różnych grup narodowościowych/etnicznych, z powodu różnego rodzaju sporów dotyczących jego znaczenia lub też 
z powodu braku spadkobierców (tzw. dziedzictwo bez dziedziców). Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie sporu 
istniejącego wokół trudnego dziedzictwa kulturowego oraz przedstawienie przykładów tzw. dobrych praktyk w zakresie ochrony i 
udostępnienia tegoż dziedzictwa. W drugiej części zajęć zadaniem studentów będzie opracowanie – dla konkretnych miejsc – projektu 
udostępnienia, ochrony i promocji trudnego dziedzictwa kulturowego (praca w grupach). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W08 
K_U02, K_U04, K_U05, K_U06 
K_K01, K_K03, K_K06 

Seminarium 
magisterskie 
 

  30      30 4 Praca 
magisterska 

B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
geografia 
społeczno- 
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wychodząc założenia, że seminarium dyplomowe oddaje istotę studiów uniwersyteckich – czyli stanowi wymianę myśli między ludźmi 
poszukującymi prawdy naukowej, w tym między dojrzałymi badaczami i tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w obranej dziedzinie 
wiedzy – przyjmujemy formułę wspólnej dyskusji kadry akademickiej i studentów. W każdym seminarium magisterskim uczestniczą 
zatem na równych prawach dyplomanci i pracownicy naukowi. Zakładamy ponadto, że poza seminariami modułowymi raz w miesiącu 
odbywać się będą wspólne seminaria dla całego kierunku studiów, niekiedy z udziałem zaproszonych ekspertów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W06, K_W09 
K_U01, K_U08, K_U11 
K_K04, K_K05, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w IV semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w IV semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320 łączna liczba godzin 
 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

 W – wykład 
 K – konwersatorium 
 S – seminarium 
 Ć – ćwiczenia 
 L – laboratorium 
 Wr –warsztaty 
 Proj – projekt 
 Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
 P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
 B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

 EU – egzamin ustny 
 EP – egzamin pisemny 
 T – test 
 E –esej 
 Proj – projekt 
 PR – praca roczna 
 Inne (należy podać jakie) 
 ZU - zaliczenie na ocenę, forma ustna 
 ZP – zaliczenie na ocenę, forma pisemna  
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Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla każdej 
specjalności odrębnie) 

 5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina(y)
, do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

 
 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  

 W – wykład 
 K – konwersatorium 
 S – seminarium 
 Ć – ćwiczenia 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

 EU – egzamin ustny 
 EP – egzamin pisemny 
 T – test 
 E – esej 
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 L – laboratorium 
 Wr – warsztaty 
 Proj – projekt 
 Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
 P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
 B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

 Proj – projekt 
 PR – praca roczna 
 Inne (należy podać jakie) 

Student w czasie trwania studiów ma  obowiązek uzyskać 6 ECTS w ramach OGUNów. W trakcie czterech semestrów student ma obowiązek 
uzyskać co najmniej 36 ECTS z przedmiotów obieralnych, do których na kierunku Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym zaliczone są: 
seminaria, praktyki, przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów oraz wybrane przez studenta inne przedmioty fakultatywne i 
ogólnouniwersyteckie.  Podczas realizacji programu studiów student powinien uzyskać zaliczenie z przynajmniej jednego przedmiotu w dowolnie 
wybranym przez siebie języku obcym z oferty Wydziałów lub ogólnouniwerysteckiej na poziomie B2+.   
Dodatkowe podnoszenie kwalifikacji językowych studentów będzie możliwe również w trakcie różnych zajęć (np. Międzykulturowe kody 
przekazu; Metodologia badań; Larp; Pamięć i niematerialne dziedzictwo kulturowe; Polskie dziedzictwo za granicą; Dyplomacja kulturowa; 
Praktyki zawodowe; Cyfrowe źródła informacji; Smart Cities; E-administracja; Big data; Culture and creative industry), do realizacji których będą 
zalecane lektury w językach obcych. Ponadto raz w miesiącu (od 2 semestru) przewidziane są wspólne seminaria magisterskie prowadzone w 
językach obcych. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  

• pierwszym – 30 ECTS 

• drugim – 30 ECTS 

• trzecim – 30 ECTS 

• czwartym – 30 ECTS 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 

• pierwszym = 375 
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• drugim = 405 

• trzecim = 330 

• czwartym = 210  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1320 łączna liczba godzin 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział 
liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie 
punktów  
ECTS dla każdej z 
dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych 
 

– nauki o komunikacji społecznej i mediach 
– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

70,8% ECTS 
19,2% ECTS 

Nauki humanistyczne  – historia  5% ECTS 
 

6. Tabela informacje ogólne o programie studiów 
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie, w każdym semestrze student musi 
uzyskać 30 ECTS  

120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0321 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru, w tym 6 punktów za OGUN-y realizowane w całym cyklu 
kształcenia. 

33+6+=39 ECTS 
(32% wszystkich 
ECTS) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

110 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

16 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

104 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  3 ECTS 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe, realizowane po pierwszym roku studiów. Ich 
celem jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów. Praktyki powinny być realizowane w instytucjach 
odpowiadających profilem kierunkowi studiów, np. w instytucjach kultury różnego typu, fundacjach. Studenci wybierają instytucje, w 
których będą realizować praktyki ze wspólnej oferty przygotowanej przez Wydziały lub proponują instytucje samodzielnie. Praktyki mogą 
być odbywane jednorazowo w pełnym wymiarze, bądź też mogą zostać podzielone na kilka etapów (realizowane w kilku instytucjach), 
niemniej każdy wymiar praktyki nie może być mniejszy niż w 30 godzin. 
Zaliczenie praktyk uzyskuje się na bazie prowadzonego dziennika praktyk oraz opinii/ocenie opiekuna z instytucji, w której praktyki miały 
miejsce. 
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Wykaz załączników 
Załącznik nr 1. Zasady tutoringu  
Załącznik nr 2.  Zasady dyplomowania 
Załącznik nr 3.  Regulamin praktyk 
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Załącznik nr 119 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych  

Nauki prawne 100% Nauki prawne 

    
Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów:  prawo finansowe i skarbowość  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter nauk prawno-finansowych oraz finansowych, ich miejsce i 
znaczenie w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W02 podstawowe aspekty wiedzy akademickiej o prawie publicznym – jako 
dziedzinie wiedzy i jej ochronie 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W03 podstawowe aspekty wiedzy prawnofinansowej oraz 
prawnoadministracyjnej,  w tym zwłaszcza wstępu do prawoznawstwa, 
wstępu do nauki prawa podatkowego, wybranych problemów 
historycznych (historia skarbowości) oraz dyscyplin związanych z 
poszczególnymi dziedzinami prawa publicznego (w tym zwłaszcza: 
prawo podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego i prawa 
administracyjnego oraz prawa pracy a także postępowań: 
administracyjnego, podatkowego, przed sądami administracyjnymi 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 przyczyny i związki występujące pomiędzy działaniami administracji (w P7S_WG Zakres i głębia 
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tym administracji skarbowej) i stosowanym prawem a wydarzeniami, 
zjawiskami i procesami w otaczającym go świecie 

K_W05 relacje zachodzące pomiędzy systemem prawa a innymi systemami 
społecznymi (kulturowy, ekonomicznym, politycznym) 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W06 związki wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych z funkcjonowaniem 
państwa 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W07 terminologię właściwą dla  poszczególnych dziedzin szeroko 
rozumianego prawa finansowego   

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 procesy i zasady stanowienia i stosowania prawa finansowego P7S_WG Zakres i głębia 
K_W09 system polskiego prawa publicznego, wzajemne powiązania wewnątrz 

tego systemu oraz powiązania polskiego prawa z prawem Unii 
Europejskiej i z prawem międzynarodowym 

P7S_WG Zakres i głębia 
P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W10 różnorodne kategorie stosunków prawnych w dziedzinie finansów i 
skarbowości 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W11 podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W12 zasady metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań 
związanych z naukami społecznymi, w tym w szczególności z naukami 
prawnymi 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W13 metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwe dla 
nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W14 zasady oraz instrumenty pozyskiwania i wykorzystywania informacji, w 
tym informacji publicznej 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W15 zasady ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, w 
szczególności w zakresie prawa autorskiego 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W16 źródła polskiego prawa finansowego, wiedzę o jego zmianach i 
procesie tworzenia 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W17 system organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz P7S_WG Zakres i głębia 
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sądownictwa administracyjnego 
K_W18 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania zawodu doradcy 

podatkowego, a także podstawowe zasady tworzenia, opodatkowania i 
rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 korzystać ze źródeł wiedzy prawnej i prawniczej, związanych z prawem 
finansowym 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U02  wykorzystać wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju form 
prawnych indywidualnej przedsiębiorczości, a zwłaszcza 
opodatkowania przedsiębiorstw, która jest niezbędne do podjęcia i 
prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem   

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 dokonywać pogłębionej analizy rozpoznanych problemów, dostrzegając 
ich szerszy kontekst historyczny, społeczny i kulturowy oraz 
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
badawczymi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U04 prawidłowo stosować i sfunkcjonalizować instytucje z zakresu 
poszczególnych dziedzin prawa, posługując się prawniczą terminologią 
z tej dziedziny 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U05 dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian 
zachodzących w prawie finansowym; poddać merytorycznej ocenie 
wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w 
naukach prawnofinansowych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U06 sprawnie poruszać się w systemie polskiego prawa finansowego, 
wykorzystywać normy poszczególnych działów tego prawa (prawo 
budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych) do 
samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów – absolwent 
potrafi samodzielnie znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo 
oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia; w zależności od 
własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) 
posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
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problemów praktycznych z zakresu prawa finansowego 
K_U07 wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania zagadnień prawnych, 

spraw niejednoznacznych interpretacyjnie - samodzielnie ustalać 
możliwe rozwiązania i przeprowadzać rozstrzygnięcia, z zachowaniem 
norm etycznych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U08 sporządzać podstawowe dokumenty (deklaracje i informacje 
podatkowe) oraz pisma procesowe, pisemne analizy i interpretacje 
konkretnych problemów prawnofinasowych, wykorzystując w tym celu 
zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U09 zwięźle i zrozumiale prezentować efekty własnej pracy w kręgu osób 
niezwiązanych z prawem finansowym 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U10 prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm 
prawa finansowego (materialnego i procesowego) oraz wzajemne 
relacje pomiędzy tymi normami, zarówno w obrębie tej gałęzi prawa jak 
i w układzie między- dziedzinowym 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U11 prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu prawa finansowego P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U12 przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu 
szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z 
pogranicza prawa i finansów i rachunkowości, wykorzystując w tym celu 
zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U13 posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
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naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U14 kierować zespołem składającym się zarówno ze specjalistów z zakresu 
prawa finansowego, jak również grupami osób o różnych 
specjalnościach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U15 być aktywnym i wartościowym członkiem zespołu składającego się 
zarówno ze specjalistów z zakresu prawa finansowego, jak również 
grupy osób o różnych specjalnościach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U16 efektywnie organizować pracę własną i/lub innych, potrafi krytycznie 
ocenić stopień zaawansowania tej pracy 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U17 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w grupie 
przygotowującej projekty społeczne, uwzględniające aspekty 
prawnofinansowe, finansowe, ekonomiczne i polityczne projektu; potrafi 
przewidywać skutki społeczne swoich działań oraz podejmować 
wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

K_U18 aktualizować i uzupełniać wiedzę w zakresie prawa finansowego oraz 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

K_U19 kształcić się samodzielnie w zakresie nowo tworzonych i zmienianych 
regulacji prawnych 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

K_U20 prognozować zmiany w prawie finansowym, ich kierunki i skutki, 
wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny treści regulacji z zakresu prawa finansowego P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
K_K02 krytycznej oceny treści aktów stosowania prawa, w tym przede 

wszystkim decyzji wydanych przez organy podatkowe oraz wyroków 
sądów administracyjnych na podstawie przepisów prawa podatkowego 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 uznawania znaczenia posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych w zakresie prawa finansowego oraz 
współpracy z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie objaśniania 
podstawowych instytucji prawa finansowego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 inspirowania i organizowania przedsięwzięć na rzecz środowiska 
społecznego, w tym przede wszystkim inicjatyw obywatelskich w 
ramach środowiska lokalnego 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K06 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym przede 
wszystkim w ramach inicjatyw obywatelskich – budżet obywatelski, 
referendum, wnioski i petycje 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K07 kreatywnego myślenia i przedsiębiorczego działania w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa finansowego i uwarunkowania lokalne 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K08 stosowania norm etycznych w wykonywaniu swoich zadań 
zawodowych 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K09 dalszego samodzielnego i zinstytucjonalizowanego rozwoju 
zawodowego w zmieniającym się społeczeństwie 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność 
i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
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– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 
 
Informacja dodatkowa:  
Na mocy odrębnej umowy zawartej z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Sprawa Doradztwa Podatkowego w dniu 5 grudnia 2016 r. 
absolwent, który zdał lub zaliczył określone w tej umowie przedmioty, jest zwolniony z części pisemnej egzaminu na doradcę 
podatkowego. Część przedmiotów ma na celu weryfikację umiejętności sporządzania pism procesowych – egzaminy i zaliczenia tych 
przedmiotów są obligatoryjnie prowadzone w formie pisemnej.     
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 
(Należy wypełnić jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność, jeżeli jest prowadzonych kilka specjalności dla każdej z nich 
należy wypełnić odrębną tabelę, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 3.1; 3.2; 3.3) 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów:  
Nazwa specjalności:  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

   

   

   

Umiejętności: absolwent potrafi 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

   

   

   

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
 (Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 
4.2; 4.3) 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Źródła i 
wykładnia prawa. 
Podstawy 
prawoznawstwa 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe zagadnienia dotyczące prawoznawstwa, prawa jako systemu normatywnego, metod wnioskowania prawniczego 
i katalogu źródeł prawa obowiązującego na terytorium Polski. Przedmiot o charakterze wstępnym w stosunku do wszystkich 
przedmiotów z zakresu nauk prawnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U11, K_K08 

Finanse 
publiczne i 
publiczne prawo 
finansowe 

25        25 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 

B Nauki prawne 
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Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podstawowe zagadnienia systemu finansów publicznych Polski i Unii Europejskiej wraz z zarysem finansów samorządu 
terytorialnego (z perspektywy normatywnej i teoretycznej). Instytucje i źródła prawa budżetowego, ekonomiczne i prawne 
uwarunkowania deficytu budżetowego i długu publicznego. Przedmiot o charakterze wstępnym w stosunku do pozostałych 
przedmiotów na kierunku prawo finansowe i skarbowość; jego uzupełnieniem są ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i 
publicznego prawa finansowego.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_U01, K_U04, K_U10, K_K01, K_K03 

Ćwiczenia z 
zakresu finansów 
publicznych i 
publicznego 
prawa 
finansowego 

   25     25 3 Inne (zaliczenie 
pisemne: 
kolokwium) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu „finanse publiczne i publiczne prawo finansowe”: rozwija i systematyzuje treści 
przekazywane w toku tego wykładu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W07, K_W09, K_W11, K_U01, K_U04, K_U10, K_U18, K_K01, K_K03 

Administracja 
finansowa, 
skarbowa i celna 

20        20 3 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz 
administracji skarbowej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje 
zagadnienia ogólne z zakresu prawa administracyjnego. Druga część wykładu zostanie poświęcona tematom związanych z 
administracją skarbową. Ostatnia – trzecia część wykładu zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z aparatem 
administracyjnym w zakresie finansów rozumianego jako zespół organów i instytucji, których zadania polegają na planowaniu 
i zarządzaniu finansami państwa bądź poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W12, K_W13, K_W16, K_W17, K_U01, K_U04, K_U06 

Ordynacja 
podatkowa: 
część prawno-
materialna 

25        25 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Część ogólna prawa podatkowego obejmująca instytucje wspólne dla wszystkich podatków i opłat, uregulowane w 
kodeksowej ustawie Ordynacja podatkowa i omawiane z perspektywy prawnopozytywnej. W szczególności obejmuje: 
definicje podstawowych pojęć prawa podatkowego, powstawanie, zabezpieczanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, 
skutki nieprawidłowego wywiązywania się z zobowiązań podatkowych, sukcesję prawnopodatkową, odpowiedzialność za 
zobowiązania podatkowe, w tym osób trzecich.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W10, K_W16, K_U04, K_U10, K_K01, K_K02 
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Wykłady 
specjalizacyjne 
(B), do wyboru – 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

60        60 8 Egzamin 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Przedmioty 
ogólno-
akademickie (C-
OGUN), łącznie 

       30  30 8  Egzamin  B Różne, 
oferowane 
przez UW 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zgodnie z ofertą przedmiotów C-OGUN 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z ofertą przedmiotów C-OGUN 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 805 
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Dodatkowo dla tych studentów, którzy nie zrealizowali niżej wymienionych przedmiotów na studiach I stopnia, wymagane jest 
zaliczenie: 
 

1. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – w wymiarze 4 godzin, kończącego się zaliczeniem na ocenę, za które 
student otrzymuje 0,5 pkt ECTS. Szkolenie obejmuje treści związane z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasady 
prawidłowego funkcjonowania i postępowania podczas zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 
 

2. Szkolenia w zakresie podstaw ochrony własności intelektualnej – w wymiarze 4 godzin, kończącego się zaliczeniem na ocenę, 
za które student otrzymuje 0,5 pkt ECTS. Szkolenie umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie kluczowych zasad i 
najważniejszych przepisów dotyczących poszanowania oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej. Szkolenie ma na celu 
ponadto poznanie prawnych środków ochrony i zabezpieczenia własnych utworów w rozumieniu przepisów m.in. prawa 
autorskiego.  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Prawo 
podatkowe Unii 
Europejskiej 

20        20 3 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe informacje o systemie prawnym Unii Europejskiej wraz z przyczynami i metodami harmonizacji prawa 
podatkowego państw członkowskich: tzw. harmonizacja pozytywna za pomocą dyrektyw i tzw. harmonizacja negatywna na 
podstawie wolności wspólnego rynku. Szczegółowe regulacje dotyczące podatków harmonizowanych i ich implementacja w 
prawie krajowym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W11, K_U04, K_U11 

Podatki 
dochodowe 

20        20 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 

B Nauki prawne 



17 

Podatkowego) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wraz z ryczałtowymi formami 
opodatkowania w kontekście teoretycznym i prawno-pozytywnym. uzupełnieniem przedmiotu są ćwiczenia z zakresu 
podatków dochodowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_U02, K_U04, K_U07, K_U11,K_K01, K_K02, ,K_K07, K_K09 

Ćwiczenia z 
zakresu 
podatków 
dochodowych 

   20     20 3 Inne (zaliczenie 
pisemne: pisma 
procesowe) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu „podatki dochodowe”: rozwija i systematyzuje treści przekazywane w toku tego 
wykładu. Realizując zobowiązanie wynikające z umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego w 
ramach przedmiotu następuje weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych: w toku ćwiczeń studenci 
sporządzają (jako praca domowa) trzy pisma procesowe odpowiadające rzeczywistym sytuacjom procesowym, opracowanym 
przez wykładowców na podstawie orzeczeń sądowych i innych materiałów źródłowych. Pismo procesowe weryfikuję wiedzę i 
umiejętność jej zastosowania w zakresie podatków dochodowych oraz przepisów proceduralnych. Warunkiem zaliczenia 
przedmiotu jest zaliczenie każdego z pism na ocenę pozytywną.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, ,K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U12, K_U20, K_K02, K_K07, K_K08 

Rachunkowość i 
sprawozdanie 
finansowe 

20        20 3 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zaprezentowanie założeń koncepcyjnych rachunkowości, znaczenia metody bilansowej w dualistycznym 
podejściu do majątku i źródeł jego finansowania oraz przedstawienie podstawowych zasad ujmowania zdarzeń 
gospodarczych w księgach rachunkowych oraz zasad wyceny aktywów oraz pasywów, a także ukazanie procesu ustalania 
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W11, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11 

Zarys prawa 
pracy 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do prawa pracy, pojęcie stosunku pracy na tle form zatrudnienia niepracowniczego, 
problematykę nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy (poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie), 
kwestię rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia i ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także zagadnienia: 
wynagrodzenia za pracę, czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz zarys zbiorowego prawa pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U03, K_U08 

Międzynarodowe 
prawo 
podatkowe 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem wykładu są zasady międzynarodowego prawa podatkowego oraz charakterystyka umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania na przykładzie Modelu Konwencji OECD w sprawie opodatkowania dochodu i kapitału. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U10, K_U11, K_K03 
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Wykłady 
specjalizacyjne 
(B), do wyboru – 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

25        25 3 Egzamin 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Zajęcia 
uzupełniające: 
konwersatoria 
(C), do wyboru, 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1 , 4.2, 
4.3 i 4.4) 

 50       50 8 Zaliczenie na 
ocenę 
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1 , 4.2, 
4.3 i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   
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Proseminarium 
magisterskie (D) 

  15      15 3 Zaliczenie B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zgodnie z tematyką wybranego przez studenta proseminarium; przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do napisania i 
obrony pracy dyplomowej (magisterskiej): wybór tematu badawczego, kwerenda źródeł, zasady redakcji tekstów naukowych 
itp.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U01, K_U03, K_U05, K_U11, K_U12, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K03, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 805 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Finanse 
samorządu 
terytorialnego 

30        30 4 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansów jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja 
wykładu oparta jest na przedstawieniu zagadnień ogólnych takich jak: podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych 
odnoszące się do sektora samorządowego, zasady funkcjonowania systemu prawno-finansowego w samorządach oraz 
zagadnień szczegółowych takich jak: system dochodów i wydatków budżetowych w JST, pojęcie deficytu budżetowego, 
pojęcie i zakres długu publicznego w JST oraz formy organizacyjno-prawne w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej 
JST. Ponadto przedmiot obejmuje szczegółowe zagadnienia funkcjonowania finansów JST wynikające z możliwości 
pozyskiwania środków europejskich a także teoretyczno-prawne problemy realizacji projektów w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Przedmiot obejmuje także podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem audytu, kontroli i 
nadzoru w systemie finansowo-prawnym JST. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_U07, K_U10, K_U11, K_K01 

Ćwiczenia z 
zakresu finansów 
samorządu 
terytorialnego 

   20     20 3 Inne: zaliczenie 
na ocenę  

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji o strukturze i zasadach finansów jednostek samorządu terytorialnego, 
ze zwróceniem uwagi na zasadę decentralizacji finansów publicznych, ograniczone władztwo podatkowe gmin oraz kontrolę i 
nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk położony jest na kwestie dochodów budżetowych 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim system dochodów własnych, a także dopuszczalnych limitów 
zadłużenia i sposobu finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego tych jednostek. Zajęcia nawiązują również 
do problematyki finansowania polityki rozwoju na szczeblu samorządowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W16, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_K01, K_K04, K_K06 

Kodeks 
postępowania 
administracyjneg
o 

20        20 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem wykładu jest polskie jurysdykcyjne postępowania administracyjne, a zatem problematyka załatwiania spraw 
przez organy w drodze aktów indywidualnych, władczych, konkretnych, określających prawa lub obowiązki adresata 
niepodlegającego służbowo czy organizacyjnie organowi administracji. Na zajęciach omawiane są zagadnienia: zasad 
ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwości organów, wyłączenia pracownika lub organu od udziału w 
sprawie, postępowania wyjaśniającego i dowodowego, istoty i treści decyzji administracyjnej, terminów w postępowaniu 
administracyjnym, wszczęcia i zawieszenia postępowania, wymogów formalnych podania, pozycji strony w postępowaniu 
administracyjnym, regulacje instytucji odwołania, postępowania nadzwyczajne oraz udział prokuratora. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W02, K_W03, K_W08, K_W16, K_U06, K_U08, K_U12 
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studiów 

Podatek od 
towarów i usług, 
podatek 
akcyzowy i 
hazardowy 

25        25 4 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podatki od towarów i usług (VAT), akcyzowy oraz hazardowy w kontekście teoretycznym i prawno-pozytywnym. 
uzupełnieniem przedmiotu są ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U05, K_U11, K_U19, K_K01, K_K02, K_K09 

Ćwiczenia z 
zakresu 
podatków 
obrotowych 

   20     20 3 Inne: zaliczenie 
na ocenę 
(pisemne: pisma 
procesowe ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 

B Nauki prawne 
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Podatkowego) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu „podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy”: rozwija i 
systematyzuje treści przekazywane w toku tego wykładu. Realizując zobowiązanie wynikające z umowy z Państwową 
Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego w ramach przedmiotu następuje weryfikacja umiejętności sporządzania 
pism procesowych: w toku ćwiczeń studenci sporządzają (jako praca domowa) trzy pisma procesowe odpowiadające 
rzeczywistym sytuacjom procesowym, opracowanym przez wykładowców na podstawie orzeczeń sądowych i innych 
materiałów źródłowych. Pismo procesowe weryfikuję wiedzę i umiejętność jej zastosowania w zakresie podatków obrotowych 
oraz przepisów proceduralnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego z pism na ocenę pozytywną.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20, K_K01, K_K02, K_K07, K_K09 

Prawo karne 
skarbowe 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie prawa karnego skarbowego jako wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego w 
szerokim rozumieniu, wyodrębnioną ze względu na przedmiot ochrony – interesy finansowe państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Materialne prawo karne skarbowe określa czyny będące przestępstwami skarbowymi 
oraz wykroczeniami skarbowymi; kary grożące za ich popełnienie; środki karne i środki zabezpieczające stosowane w 
związku z naruszeniem norm prawa karnego skarbowego oraz zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Procesowe 
prawo karne skarbowe określa reguły postępowania organów państwowych w sprawach karnych skarbowych, rodzaje 
postępowań w sprawach karnych skarbowych, strony postępowań (ich prawa i obowiązki), postępowania szczególne, 
postępowania odwoławcze. Wykonawcze prawo karne skarbowe określa reguły egzekucji kar i środków karnych orzekanych 
za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_W09, K_W16, K_U04, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03 
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Wykłady 
specjalizacyjne 
(B), do wyboru, - 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

25        25 3 Egzamin 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Zajęcia 
uzupełniające: 
konwersatoria 
(C), do wyboru, 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

 25       25 4 Zaliczenie na 
ocenę  
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   
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Seminarium 
magisterskie (D) 

  15      15 4 Zaliczenie B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zgodnie z tematyką wybranego przez studenta seminarium; przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do napisania i 
obrony pracy dyplomowej (magisterskiej): wybór tematu badawczego, kwerenda źródeł, zasady redakcji tekstów naukowych 
itp.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U01, K_U03, K_U05, K_U11, K_U12, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K03, K_K09 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 805 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Postępowanie 
podatkowe 

20        20 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują problematykę postępowania przed organami orzekającymi w sprawach zobowiązań podatkowych. 
Problematyka obejmuje postępowanie pierwszej instancji, postepowanie odwoławcze oraz postępowania nadzorcze w 
stosunku do decyzji ostatecznych. Szczegółowe zagadnienia obejmują tok czynności, organy, wymagania formalne 
postepowania dowodowego i środków prawnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W08, K_W10, K_U06, K_U08, K_U11, K_K02, K_K04 

Prawo bankowe 20        20 3 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiotem wykładu jest szeroko rozumiane prawo bankowe, obejmujące głównie zagadnienia należące do publicznego 
prawa bankowego, a w szczególności źródła i zakres prawa bankowego, charakterystyka banku i czynności bankowych, cel i 
zadania banku centralnego, model nadzoru bankowego, cele nadzoru bankowego, zakres kompetencji Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz europejskiego nadzoru bankowego, system gwarantowania depozytów bankowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_U04, K_U11, K_K01, K_K02 

Podatki 
majątkowe – 
opodatkowanie 
nieruchomości 

15        15 2 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od wydobycia niektórych kopalin, od niektórych instytucji 
finansowych oraz od spadków i darowizn w kontekście teoretycznym i prawno-pozytywnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
modeli opodatkowania nieruchomości. Uzupełnieniem przedmiotu są ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_W10, K_W16, K_U05, K_U11, K_U19, K_U20, K_K01, K_K02, K_K09 

Ćwiczenia z 
zakresu 
podatków 
majątkowych 

   15     15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 
(pisemne: pisma 
procesowe ze 
względu na 

B Nauki prawne 
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umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu „podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości”: rozwija i systematyzuje treści 
przekazywane w toku tego wykładu. Realizując zobowiązanie wynikające z umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. 
Doradztwa Podatkowego w ramach przedmiotu następuje weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych: w toku 
ćwiczeń studenci sporządzają (jako praca domowa) trzy pisma procesowe odpowiadające rzeczywistym sytuacjom 
procesowym, opracowanym przez wykładowców na podstawie orzeczeń sądowych i innych materiałów źródłowych. Pismo 
procesowe weryfikuję wiedzę i umiejętność jej zastosowania w zakresie podatków majątkowych oraz przepisów 
proceduralnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego z pism na ocenę pozytywną  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U18, K_K01, K_K02  

Międzynarodowe 
standardy 
sprawozdawczoś
ci finansowej 

20        20 3 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i koncepcjami międzynarodowych regulacji 
dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz przygotowanie do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. 
Wykład obejmuje m. in. następujące zagadnienia: przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z 
MSSF, przedstawienie podstawowych zasad ujmowania operacji gospodarczych dotyczących wdrożenia MSSF po raz 
pierwszy, przedstawienie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego według MSSF oraz 
zaprezentowanie wartości informacyjnych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W11, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11 
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Kontrola 
podatkowa i 
skarbowa 

15        15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 
(pisemne: pisma 
procesowe ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w systemie kontroli 
państwowej. Studenci zostaną zaznajomieni z regulacjami prawnymi występującymi w obu instytucjonalnych obszarach 
będących przedmiotem wykładu, tj. kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. Podczas wykładów zostanie 
przedstawiona organizacja i funkcjonowanie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej w Polsce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W16, K_W17, K_U01, K_U18, K_K01, K_K02 

Wykłady 
specjalizacyjne 
(B), do wyboru, - 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

60        60 7 Egzamin 
(szczegóły: 
załącznik nr 1 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Zajęcia 
uzupełniające: 
konwersatoria 
(C), do wyboru, 
łącznie 
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

 25       25 4 Zaliczenie na 
ocenę  
(szczegóły: 
załącznik nr 2 do 
tabel 4.1, 4.2, 4.3 
i 4.4) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Szczegóły: załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.   

Seminarium 
magisterskie (D) 

  20      20 4 Zaliczenie B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zgodnie z tematyką wybranego przez studenta seminarium; przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do napisania i 
obrony pracy dyplomowej (magisterskiej): wybór tematu badawczego, kwerenda źródeł, zasady redakcji tekstów naukowych 
itp.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08, K_U01, K_U03, K_U05, K_U11, K_U12, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K03, K_K09 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 805 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Załącznik nr 1 do tabel 4.1, 4.2 4.3 i 4.4: wykłady specjalizacyjne (B) do wyboru  
Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy i drugi  
Semestr: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Prawo 
budżetowe (I 
semestr) 

20        20 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu są: budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz ich prawna regulacja. 
Wykład obejmuje zagadnienia podstawowe prawa budżetowego, system dochodów i wydatków budżetowych, konstrukcję 
budżetów i procedurę budżetową w zakresie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, problematykę 
deficytu budżetowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U05, K_K01, K_K06 

Prawo celne (I 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zagadnienia obejmujące m. in. definicję prawa celnego, jego miejsce i rolę w systemie prawa, a także 
politykę celną i prawo celne – ich źródła i wzajemne relacje. Kolejnym zagadnieniem są elementy kalkulacyjne - pozataryfowe 
i taryfowe bariery w międzynarodowym obrocie towarowym, a także kwestia pochodzenia towarów, wartość celnej, taryfikacji i 
pozataryfowych regulacji obrotu towarowego. Następnie przedmiotem wykładu będą procedury celne i zgłoszenie towarów, 
dług celny, wykroczenia i przestępstwa celne, a także rola samorządów gospodarczych w kształtowaniu prawa celnego Polski 
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i UE oraz perspektywy rozwoju polityki i prawa celnego UE i Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U03, K_U06 

Budżet Unii 
Europejskiej (I 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład dotyczy problemów regulacji prawnych na szczeblu unijnym, związanych z konsekwencjami kryzysu ekonomicznego i 
finansowego lat 2008-2013, który doprowadził do spadków PKB, znaczącego pogorszenia sytuacji finansów publicznych w 
gospodarce globalnej, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej i naruszył stabilność makroekonomiczną i systemu 
finansowego. Jednocześnie sam kryzys ekonomiczny i finansowy był skutkiem działania niewłaściwych tzw. automatycznych 
stabilizatorów i słabości instytucjonalnej oraz wykorzystania wadliwego prawa lub braku odpowiednich regulacji na wszystkich 
rynkach i jego wskazanych niżej etapach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U05, K_U10, K_K01, K_K04 

Wstęp do teorii 
podatków i 
prawa 
podatkowego (I 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Część ogólna prawa podatkowego obejmująca instytucje wspólne dla wszystkich podatków i opłat, omawiane z perspektywy 
teoretycznej. W szczególności obejmuje istotę podstawowych pojęć prawa podatkowego oraz modele ich normatywnej 
regulacji.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W12, K_W16, K_U11, K_U17, K_U20, K_K01 

Prawo 
ubezpieczeniowe 
(I semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest kompendium wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i zasad działania ubezpieczeń gospodarczych w 
zakresie zarówno prawa cywilnego jak i administracyjnego. Tematyka obejmuje część ogólną przedstawiającą 
funkcjonowanie systemu ubezpieczeń gospodarczych, w tym omówienie pojęcia działalności ubezpieczeniowej, źródeł prawa 
ubezpieczeniowego oraz poszczególnych podmiotów rynku ubezpieczeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W10, K_U07 

Sądownictwo 
administracyjne 
(II semestr) 

20        20 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do problematyki kontroli administracji realizowanej przez sądy. Zajęcia stanowią 
punkt wyjścia do zapoznania studenta z uwarunkowaniami kontroli sądowej w oparciu o regulacje konstytucyjną. Student 
poznaje zatem obszary kontroli sprawowanej przez sądy, rodzaje uprawnień sądów i ich funkcje w systemie. Przedstawienie 
zadań sądownictwa administracyjnego, powszechnego, konstytucyjnego i sądów powszechnych pozwala na usytuowanie 
sądów administracyjnych w systemie kontroli sądowej oraz relacje pomiędzy sądami i Trybunałem Konstytucyjnym. Student 
na tym etapie studiów poznaje podstawy systemowe usytuowania sądów i ich zadania w procesie kontroli ucząc się też 
zakresu rzeczowego w wykonywaniu zadań przez sądy. Proces kontroli musi bowiem uwzględniać funkcję kontroli 
konstytucyjności prawa podatkowego oraz oddziaływanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyjaśnienie wpływu 
obu tych organów na proces działania sądów administracyjnych jest konieczny dla rozumienia relacji uczestników procesu 
kontroli.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W17, K_W18, K_U02, K_U08, K_U10 

Postępowanie 
egzekucyjne w 
administracji (II 
semestr) 

15        15 2 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji, w oparciu o analizę 
przepisów prawa, orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zostaną przedstawione węzłowe zagadnienia prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego w administracji, to jest w pierwszej kolejności zasady ogólne postępowania, struktura 
podmiotowa postępowania, a następnie tok postępowania, środki prawne oraz środki egzekucji należności pieniężnych i 
obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zostaną także przedstawione informacje na temat zabezpieczania obowiązków 
administracyjnych oraz udzielania pomocy państwu członkowskiemu UE i państwu trzeciemu w odzyskiwaniu należności 
pieniężnych oraz występowania o pomoc państwa członkowskiego UE i państwa trzeciego w odzyskiwaniu należności 
pieniężnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W16, K_W17, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11 

Unia walutowa (II 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omówienie europejskiego systemu walutowego - geneza, ewolucja, stan obecny. Przedmiotem 
wykładu jest także omówienie systemu funkcjonowania i struktury europejskiego systemu banków centralnych oraz 
perspektywy polskiego uczestnictwa w EUGiW. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W10, K_W16, K_W17, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01 

Zarządzanie i 
administracja 
obszarami 
wiejskimi (II 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawą kursu są wykłady prowadzone przez wykładowców, uznanych jako autorytety w dziedzinie prawa rolnego i 
administracyjnego. Studenci zainteresowani bieżącymi problemami funkcjonowania zarządzania i administracji rolnej w 
prawie polskim i europejskim mogą uczestniczyć w wykładzie, który przedstawia aktualne problemy z zakresu powyższej 
problematyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_K03, K_K05 

Podatek od 
czynności 
cywilnoprawnych 
(III semestr) 

10        10 2 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podatek od czynności cywilnoprawnych jako szczególny rodzaj podatku transakcyjnego, traktowanego co do zasady jako 
alternatywa względem opodatkowania obrotu podatkiem od towarów i usług (VAT). Podatek od czynności cywilnoprawnych 
jako element harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich UE w zakresie podatku od gromadzenia kapitału.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W08, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01 

Finanse 
ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych (II 
rok) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia z zakresu zasad finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na 
wykładzie jest przedstawiona krótka charakterystyka ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, zostanie omówiona rola 
składki. Ponadto przedstawione zostanie uzupełniające finansowanie przez budżet świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadania 
NFZ. W zakresie finansowania ubezpieczeń społecznych przedstawione zostaną następujące zagadnienia: konstrukcja 
finansowania systemu ubezpieczeń społecznych, metody finansowania systemów emerytalnych (repartycyjna i kapitałowa), 
charakterystyka składki (cechy, podział składki), formuły obliczania świadczeń oraz wpływ zasad ustalania wysokości 
świadczeń na finanse systemu ubezpieczeń społecznych, dodatkowo zostaną przedstawione zasady waloryzacji i instytucji 
emerytury minimalnej i ich wpływ na finanse systemu emerytalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W08, K_W10, K_U02, K_U07, K_U08, K_U11, K_U17, K_K01, K_K02 

Instrumenty 
finansowe (III 
semestr) 

10        10 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład – instrumenty finansowe - ma za zadanie przedstawienie podstawowych założeń i zasad funkcjonowania rynku 
kapitałowego w Polsce – w szczególności poprzez opis funkcjonujących instrumentów finansowych jak również zasad ich 
obrotu i reguł nadzoru nad tym obrotem.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W10, K_W11, K_W16,, K_U01, K_U06, K_U09, K_U11, K_U19, K_K01, K_K02 

Skarbowe 
papiery 
wartościowe (III 
semestr) 

10        10 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu są skarbowe papiery wartościowe oraz ich prawna regulacja. Wykład obejmuje zagadnienia 
podstawowe prawa skarbowych papierów wartościowych, charakterystykę poszczególnych rodzajów skarbowych papierów 
wartościowych oraz zasady obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku pierwotnym i wtórnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_U01, K_U03, K_U07 

Międzynarodowe 
prawo celne (IV 
semestr) 

10        10 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zagadnienia odnoszące się do regulacji międzynarodowego obrotu towarowego realizowanego na rynku 
światowym, unijnym i w Polsce, jego relacji do międzynarodowej polityki handlowej i celnej, miejsca w międzynarodowym 
systemie prawa handlowego. Wykład dotyczy również roli WTO, WCO, ONZ i innych organizacji międzynarodowych w 
kształtowaniu międzynarodowego prawa celnego oraz perspektyw jego rozwoju w XXI wieku w warunkach globalizacji i 
regionalizacji stosunków gospodarczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W06, K_W08, K_U01, K_U12, K_U18, K_K04 

Prawo dewizowe 
(IV semestr) 

10        10 1 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest analiza prawa dewizowego, jako części prawa publicznego, w kontekście ewolucji regulacji prawnych 
w tym zakresie w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, z uwzględnieniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W10, K_W16, K_U02, K_U04, K_U08 

Postępowanie 
przed sądami 
administracyjnym
i (IV semestr) 

20        20 3 EP 
(bez prawa 
wyboru przez 
wykładowcę ze 
względu na 
umowę z 
Państwową 
Komisją 
Egzaminacyjną 
ds. Doradztwa 
Podatkowego) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują problematykę ustroju i postępowania w toku sądowej kontroli zobowiązań podatkowych. Przedmiotem 
wykładu jest przede wszystkim wiedza na temat kognicji sądów, procedury wniesienia skargi, weryfikacji orzeczeń i ich 
kontroli instancyjnej. Szczególna uwaga kładziona jest na relacje kontroli sądowej i postępowania instancyjnego oraz 
egzekucji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, K_W08, K_W17, K_U03, K_U08, K_U10, K_U11, K_K02 

Nadzór nad 
instytucjami 
finansowymi (IV 
semestr) 

10        10 1 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Założeniem zajęć jest zaznajomienie studentów z instytucją nadzoru administracyjnego nad rynkami finansowymi. Zajęcia 
zostaną skoncentrowane na przedstawieniu pozycji prawnoustrojowej i kompetencji takich organów krajowych jak Komisja 
Nadzoru Finansowego oraz unijnych jak Europejska Rada Ryzyka Systemowego, Europejska Urząd Nadzoru Bankowego, 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych; Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, K_W17, K_U07, K_U11, K_U17 

Ewidencja 
podatkowa (IV 
semestr) 

15        15 2 EP lub EU  
(do wyboru przez 
wykładowcę) 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład specjalizacyjny ma na celu poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wybranych aspektów prawnej regulacji 
ewidencji podatkowej począwszy od ogólnego prawa podatkowego (definicja ksiąg podatkowych rozumianych jako księgi 
rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry do prowadzenia których obowiązani są, na 
podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci), poprzez wybrane postanowienia ustawy o 
rachunkowości regulującej prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ustaw o obu podatkach dochodowych w zakresie 
odwołującym się do prowadzenia ewidencji podatkowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_W16, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_K04 

 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Załącznik nr 2 do tabel 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4: zajęcia uzupełniające konwersatoria (C) do wyboru  
Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy i drugi  
Semestr: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Podstawy wiedzy 
ekonomicznej (I 
semestr) 

 15       15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W związku z tym, że zajęcia będą miały charakter konwersatorium, ich podstawą będą referaty studentów, którzy dostaną 
konkretne tematy i pozycje literatury do omówienia. Problemy wynikające z tej literatury będą omawiane na zajęciach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_U01, K_U03, K_K07 

Jednostki 
sektora finansów 
publicznych (I 
semestr) 

 15       15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu są formy organizacyjne w sektorze finansów publicznych. Wykład omawia poszczególne rodzaje 
jednostek sekatora finansów publicznych, zasady i procedury tworzenia i wykonywania planów finansowych przez te 
jednostki oraz sposoby finansowania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01 

Wydatki 
budżetowe (I 
semestr) 

 10       10 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest prawna regulacja wydatków budżetowych. Do zakresu zajęć należy przedstawienie podstawowych 
pojęć dotyczących ogólnej teorii wydatków budżetowych, genezy tej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
Wagnera, ich struktury oraz typologii; podstawowych form w postaci dotacji i subwencji; zasad rządzących dokonywaniem 
wydatków budżetowych zarówno w budżecie Państwa, jak również w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (JST) w 
oparciu o ustawę o finansach publicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06,K_U10, K_U11, K_K01 

Zarys historii 
skarbowości (II 
semestr) 

 15       15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatorium obejmuje omówienie i charakterystykę historii skarbowości, w szczególności polskiej. Dotyczy 
podstawowych pojęć i założeń z zakresu historii prawa skarbowego, w tym doktryn ekonomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_U03, K_U04, K_U07, K_U10, K_K01 
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Czynności 
bankowe (II 
semestr) 

 15       15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatorium obejmuje omówienie i charakterystykę czynności bankowych w prawie polskim. Poruszane zagadnienia 
obejmują m. in.: pojęcie prawa bankowego, rozróżnienie pomiędzy prawem bankowym publicznym a prawem bankowym 
prywatnym, pojęcie banku, banku uniwersalnego, banku specjalistycznego, a także katalog czynności bankowych (czynności 
bankowe podstawowe i dodatkowe). Konwersatorium porusza także zagadnienia rachunku bankowego, kredytu oraz krótką 
charakterystykę czynności bankowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W10, K_U04, K_U08, K_K01, K_K02 

Wykładnia prawa 
podatkowego (II 
semestr) 

 10       10 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Metody wykładni prawa podatkowego w świetle ogólnych reguł interpretacji prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 
powiązań terminologicznych pomiędzy gałęziami prawa, zasadami stosowania analogii w prawie podatkowym, reguły in dubio 
pro tributario oraz dyrektyw interpretacyjnych drugiego stopnia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_W16, K_U01, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02 

Pomoc publiczna 
– problematyka 
prawna (III 
semestr) 

 10       10 1 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu jest prawna problematyka pomocy publicznej, będąca jednym z elementów ochrony konkurencji w 
wymiarze wspólnego rynku. W drodze różnego rodzaju subwencji oraz zwolnień i ulg podatkowych współczesne państwo 
oddziałuje na gospodarkę, pobudzając rozwój sektorów zapóźnionych, gałęzi gospodarki będących tzw. nośnikami postępu 
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ekonomicznego, czy też promuje rozwój określonych regionów, przyciągając w ten sposób inwestorów, w tym zagranicznych, 
łagodząc zarazem problemy społeczne, zwłaszcza strukturalne bezrobocie. W tym też sensie można powiedzieć, że pomoc 
publiczna kwalifikowana jest w teorii ekonomii jako instrument polityki strukturalnej, zaś z punktu widzenia prawnego jako 
narzędzie typowe dla prawa i polityki subwencyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_K02 

Dług publiczny i 
finansowanie 
deficytu 
budżetowego / 
public debt (III 
semestr) 

 10       10 1 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Celem przedmiotu jest przedstawienie celów międzynarodowych regulacji 
finansowych, norm UE dotyczących problematyki długu publicznego i deficytu, krótka charakterystyka przyczyn i przebiegu 
kryzysu finansowego, definicji długu publicznego i deficytu budżetowego w języku obcym oraz kryteriów konwergencji UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W09, K_W11, K_U01, K_U04, K_U13 

Prawo instytucji 
finansowych (III 
semestr) 

 10       10 1 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenci zostaną w pierwszym kroku zaznajomieni z publiczno- i prywatnoprawnymi regulacjami normującymi 
funkcjonowanie sektora bankowego. W szczególności zostaną zaprezentowane przepisy normujące tworzenie i 
funkcjonowanie banków komercyjnych, w tym przepisy określające dokonywanie czynności bankowych. Następnie studenci 
zostaną zaznajomieni z przepisami normującymi funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń i 
reasekuracji). W tracie tej części zajęć studenci poznają w szczególności przepisy określające tworzenie i funkcjonowanie 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Kolejna cześć zajęć będzie dotyczyć funkcjonowania instytucji rynku 
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kapitałowego. Ostatnia część zajęć dotykać zaś będzie prawa innych instytucji finansowych, jak np. instytucje płatnicze, czy 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W07, K_U01, K_U06, K_U10, K_U11 

Ustawa o 
doradztwie 
podatkowym i 
etyka doradcy 
podatkowego (IV 
semestr) 

 10       10 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Modele regulacji i atrybuty doradztwa podatkowego jako zawodu zaufania publicznego; rola i organizacja samorządu 
doradców podatkowych jako samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego. Zasady wykonywania zawodu doradcy 
podatkowego i etyki zawodowej.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_W10, K_W17, K_W18, K_U07, K_U16, K_U17, K_K07, K_K08 

Odpowiedzialnoś
ć w prawie 
budżetowym (IV 
semestr) 

 15       15 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu są różne rodzaje odpowiedzialności w prawie budżetowym ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykład obejmuje podstawowe teoretyczne zagadnienia 
odpowiedzialności prawnej, zasady odpowiedzialności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz poszczególne rodzaje naruszeń. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W10, K_U04, K_U06, K_U11 

Analiza 
podatkowa (IV 
semestr) 

 10       10 2 Inne: zaliczenie 
na ocenę 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć jest metodyka analizy podatkowej oraz analiza skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i 
transakcji podlegających opodatkowaniu. Omawiane na zajęciach przykłady problemów poddanych analizie zostały wybrane 
pod kątem przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W10, K_U07, K_U08, K_U10, K_U15, K_U17, K_U20, K_K01,K_K02, K_K07, K_K09 

 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i 
dla każdej specjalności odrębnie) 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu 
A lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
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Nazwa przedmiotu 
B lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu 
C lub grupy zajęć 
 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

Nazwa przedmiotu 
D lub grupy zajęć 

             

Treści 
programowe dla 
przedmiotu D 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
dziedzina nauk społecznych nauki prawne  93,33% 

Różne, oferowane przez UW (OGUN) różne oferowane przez UW (OGUN) 6,67% 

   

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów niestacjonarne  
Kod ISCED 0421 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 46 

(z modułów do wyboru; 
bloki B, C, i C-OGUN 
przedmioty 
ogólnouniwersyteckie) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy  
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 120 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 54% Nauki socjologiczne 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 30%  

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 8%  

Dziedzina nauk społecznych Psychologia 8%  

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się  

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie metody i teorie pedagogiczne, a w szczególności pedagogiki 
resocjalizacyjnej, wyjaśniające złożone zależności pomiędzy zjawiskami 
stanowiącymi przedmiot profilaktyki społecznej i resocjalizacji, a także 
uzasadnienia ich wykorzystywania i rozwijania w jej zakresie 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu teoretycznych 
podstaw prawnych problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich 
wzajemne związki i miejsce w systemie nauk 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu teoretycznych podstaw z 
zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej związanej z problematyką profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji, w tym dotyczących jej przedmiotu, zakresu, 
aparatury pojęciowej i teorii mających zastosowanie w jej studiowaniu 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia o różnych 
rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) 
istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka 
rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań 
zapobiegawczych i naprawczych 

 P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W05 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wynikające z 
charakteru relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, oraz ich 
przemianami, ze skutkiem dla życia jednostek, grup i społeczności  

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W06 zna i rozumie rodzaje więzi społecznych, a także złożone mechanizmy i 
procesy ich zakłóceń (rozmaite formy dezintegracji, alienacji itp.), które rodzą 
wyzwania w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji 
społecznej 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W07 posiada uporządkowaną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym 
działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i 
instytucji  

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 posiada wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu naukowych 
klasyfikacji, typologii zachowań problemowych, dewiacyjnych i/lub 
przestępczych  

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 zna i rozumie konteksty i uwarunkowania zjawisk i procesów społecznych 
identyfikowanych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) jako 
problemów społecznych, które wymagają rozwiązania 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W10 ma zaawansowaną, usystematyzowaną wiedzę o formach działań zbiorowych 
(wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, 
terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnym itp.) tworzących 
system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów 
socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg 
procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W11 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, organizacyjne, profesjonalne konteksty 
instytucji kontroli społecznej i prawnej zjawisk i zachowań problemowych, 
dewiacyjnych i przestępczych, zna i rozumie genezę i historyczne 
uwarunkowania przemian tych instytucji 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W12 ma wiedzę ogólną o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i 
modyfikacjach) norm prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych, 
organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji 
kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji 
społecznej i resocjalizacji, zna i rozumie zawodowe kodeksy etyczne 
obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i 

 P7S_WG Zakres i głębia 
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resocjalizacji 

K_W13 zna i rozumie główne trendy rozwojowe teoretycznych podstaw profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji, w tym różne - komplementarne, ale także 
konkurencyjne - poglądy naukowe dotyczące charakteru, uwarunkowań i 
następstw zachowań i zjawisk problemowych, dewiacyjnych, przestępczych 
oraz rekomendowanych sposobów przeciwdziałania, ma w pogłębionym 
stopniu ogólną wiedzę o historycznej ewolucji naukowych poglądów na temat 
tych zagadnień 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W14 ma zaawansowaną wiedzę o specyfice powiązań pomiędzy teorią a empirią w 
dziedzinie nauk społecznych i paradygmatach metodologicznych 
obowiązujących w naukach społecznych, zna i rozumie metody badań i etapy 
procesu badawczego 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W15 zna i rozumie zasady konstruowania narzędzi badawczych, oraz techniki 
pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach 
właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W16 zna i rozumie konteksty i uwarunkowania konstruowania procedur, wdrażania 
i ewaluowania projektów rozmaitych działań interwencyjnych w zakresie 
profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W17 zna i rozumie standardy jakości i skuteczności metod projektowych 
rozwijanych i stosowanych w naukach społecznych, które są wymagane w 
projektach działań zapobiegawczych i naprawczych 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W18 zna i rozumie skutki prawne wynikające z zasad ochrony prawa autorskiego 
oraz uwarunkowania w zarządzaniu zasobami własności intelektualnej 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W19 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat projektowania ścieżki 
własnego rozwoju 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W20 Ma wiedzę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 
 

umie właściwie dobierać, systematyzować oraz dokonywać krytycznej analizy, 
syntezy i twórczej interpretacji źródeł naukowych i danych faktograficznych, 
dostępnych w języku polskim i obcym, dotyczących złożonych problemów 
społecznych  

 P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U02 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do identyfikowania, interpretowania 
oraz wyjaśniania złożonych zjawisk i problemów społecznych oraz relacji 
miedzy nimi, a także ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, jednostek, 
grup i społeczności lokalnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do formułowania własnych i 
zespołowych innowacyjnych projektów badawczych, związanych ze 
studiowanymi zagadnieniami, realizowanych w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U04 
 
 

potrafi wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia badawcze, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), do prawidłowego 
wykonania i/lub kierowania wykonaniem zadań w zakresie analizowania, 
prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U05 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do identyfikacji, interpretacji i 
wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, 
dewiacyjne, przestępcze  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U06 
 
 

umie interpretować prawne strategiczne założenia, cele i sposoby działania 
rozmaitych podmiotów kontroli społecznej (instytucji, organizacji i osób) przy 
zastosowaniu pogłębionej wiedzy  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U07 
 
 

potrafi w sposób usystematyzowany wykorzystywać pogłębioną wiedzę do 
oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz 
zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym 
zagrożeniom i problemom  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U08 
 
 

umie analizować złożone konsekwencje społecznych zagrożeń, prognozować 
szkody powstałe w ich następstwie oraz w następstwie niewłaściwych 
sposobów przeciwdziałania  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
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K_U09 
 
  

umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o 
charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, 
pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania złożonych i 
nietypowych procesów społecznych, w tym problemów społecznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U10 
 
  

potrafi diagnozować złożone uwarunkowania i dynamikę procesów 
wymagających interwencji oraz krytycznie analizować i dobierać odpowiednie, 
naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U11 
 
  

umie prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i zasadami 
etycznymi przy prowadzeniu interwencji społecznych, rozwiazywaniu 
problemów społecznych, kształtowania rzeczywistości społecznej i 
oddziaływania na ludzi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U12 
 
 

potrafi stosować zaawansowane techniki efektywnej komunikacji 
interpersonalnej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące 
identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów społecznych   

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U13 
 
 

umie przygotowywać rozbudowane prace pisemne oraz wypowiedzi ustne na 
tematy dotyczących studiowanych zagadnień w języku polskim i obcym 

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U14 
 
 
 

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w stopniu wyższym, przy użyciu 
specjalistycznej terminologii dotyczącej złożonych problemów społecznych 
oraz programów zapobiegawczych i naprawczych, a także porozumiewać się 
z realizatorami i odbiorcami tych programów (w zakresie kształconego języka 
obcego) 

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U15 
 
  

umie właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania 
działań oraz poprawnie ewaluować skuteczność konstruowanych projektów i 
ich społeczne koszty, a także dostrzegać konieczność prowadzenia ewaluacji 

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 
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K_U16 
 
 

potrafi pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe 
związane z kierunkiem studiów  

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U17 
 
 

umie współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych z zakresu 
analizowania, prognozowania i modelowania złożonych procesów 
społecznych   

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U18 
 
 

potrafi korzystać z nabytych umiejętności w stopniu niezbędnym do realizacji 
własnych zaawansowanych projektów o charakterze zapobiegawczym, 
wychowawczym, pomocowym, terapeutycznym, integracyjnym, itp. oraz 
stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności umożliwiające ich 
ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę     

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

K_U19 
 
 

umie samodzielnie planować oraz realizować własne uczenie się w 
szczególności identyfikowania, interpretowania i wyjaśniania złożonych 
problemów społecznych wymagających interwencji wychowawczej, 
profilaktycznej, terapeutycznej itp. oraz jej skutków, a także ukierunkowywać 
innych w tym zakresie (osoby powołane do rozwiązywania problemów 
społecznych, osoby poddawane interwencji oraz szerszy krąg społeczeństwa)  
 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ma kompetencje w zakresie uznawania znaczenia pogłębionej wiedzy i 
profesjonalnych umiejętności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych podczas działalności zawodowej oraz uznawania potrzeby ich 
stałego rozwijania  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 jest gotów do samodzielnego i zespołowego określania priorytetów 
projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględniając w 
nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 ma kompetencje w zakresie analizowania i poddawania naukowej weryfikacji 
złożonych konsekwencji społecznych zagrożeń, szacowania szkód 
powstałych w ich następstwie oraz w następstwie niewłaściwych sposobów 
przeciwdziałania  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
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K_K04 jest gotów do odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom 
i problemom społecznym oraz ograniczania szkód, dostrzegania znaczenia i 
uwzględniania w projektach społecznych ich politycznych, prawnych, 
ekonomicznych aspektów oraz przewidywania wielokierunkowych efektów 
interwencji społecznych 

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 ma kompetencje do właściwego reagowania na zjawiska wymagające 
interwencji społecznej, podejmowania inicjatywy w tej dziedzinie oraz 
aktywizowania innych  

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K06 ma kompetencje do nawiązywania właściwych relacji z osobami, do których 
kierowane są programy zapobiegawcze i naprawcze  

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K08 ma kompetencje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów 
ideologicznych, organizacyjnych, profesjonalnych i etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K09 ma kompetencje niezbędne do identyfikowania i prognozowania 
stygmatyzujących efektów nieprawidłowych oddziaływań psycho- i 
socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności i 
świadomego unikania ich w swojej działalności zawodowej  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K10 ma kompetencje w zakresie dostrzegania dylematów interwencji społecznych, 
w tym dylematów etycznych związanych z kształtowaniem rzeczywistości 
społecznej i oddziaływaniem na ludzi 

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K11 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania etosu zawodu i jego 
podtrzymywania 

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

Semestr dla kierunku PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA  

2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia filozofii**** 15   15     30 3 EP, referat B Nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wprowadza studentów w historię filozofii i rozumienie podstawowych pojęć, problemów i tematów badawczych podejmowanych na 
gruncie filozofii. Podczas wykładu studenci poznają szkoły, nurty i metody filozoficzne wykształcone na przestrzeni stuleci od starożytności, 
przez czasy nowożytne i współcześnie. Studenci analizują obecność wykładu filozoficznego w rożnych dziedzinach nauki.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_U01 

Historia instytucji 
wychowawczych i 
penitencjarnych 

30        30 2 EU B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wycho-
wawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu 
w perspektywie dziejowej pozwoli wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk 
patologizowanych. Stworzy ono również możliwość zaobserwowania zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne 
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inspiracje zmiany. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06 

Profilaktyka społeczna 30        30 3 Proj., EP B Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Studentom zostanie przekazana 
wiedza o podstawowych pojęciach, celach, poziomach i strategiach profilaktyki społecznej, a także przykłady wybranych programów 
profilaktycznych. Przedmiot służyć będzie również kształceniu umiejętności właściwego i trafnego rozpoznawania przejawów zachowań 
nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań 
dysfunkcjonalnych. Zaprezentowane będą także propozycje działań zmierzających do optymalizacji procesu wychowania i resocjalizacji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W03, K_W13, K_W16, K_U07, K_K04, K_W17, K_W19, K_K01  

Teoria kary 30   30     60 5 2 kolokwia, EU B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot przedstawia zagadnienie teorii kary jako podstawy strategii polityki karnej, penitencjarnej  i kryminalnej. Wykład uwzględnia analizy 
klasyfikacji teorii kary rozumianej jako podstawa racjonalnej polityki karnej. Przedstawione są różne zagadnienia związane z teorią kary i jej 
praktycznych zastosowaniem na poziomie badań i praktyki z perspektywy prawno społecznej. Przedstawia się krytykę kary kryminalnej kary 
jako podstawy racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej z perspektywy nauk społecznych. Kwestie te  są analizowane z uwzględnieniem 
dorobku  nauk społecznych i humanistyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06, K_K03 

Metodologia badań 
społecznych 30   30     60 5 T, mini proj. 

grupowy, referat B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do prowadzenia badań naukowych. Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia: podział 
nauk oraz miejsce nauk społecznych w systemie wytwarzania wiedzy, epistemologia badań (pozytywizm poznawczy, badania fenomenolo-
giczno-hermeneutyczne); organizacja badań ilościowych, konceptualizacja badań jakościowych, kryteria wiarygodności badań naukowych. 
Zagadnienia metateoretyczne realizowane w ramach wykładu to reguły wnioskowania oraz zasady definiowania pojęć.  
Celem ćwiczeń jest zdobycie wiedzy z zakresu metodologii i metodyki prowadzenia badań społecznych, czego wymiernym efektem jest 
znajomość metod i technik badawczych oraz umiejętność ich stosowania. Ćwiczenia mają charakter praktyczny, ukierunkowany na 
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organizowanie warsztatu badawczego i opracowywanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W14, K_W15, K_U04, K_K07 

Zarządzanie i komunikacja 
społeczna 15   15     30 3 Proj., T B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest 
rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: miko i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa 
ogólnego. Omawiane są m.in. klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_U02, K_K08, K_K09  

Moduł 1*  

15       15 3 T, mikroproj. B Nauki 
socjologiczne 

Techniki i 
narzędzia 
badawcze w 
naukach 
społecznych 

Badania 
jakościowe w 
naukach 
społecznych 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z modułu 1 jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań 
jakościowych bądź ilościowych w naukach społecznych. Podczas zajęć student zdobędzie wiedzę na temat podstaw teoretycznych oraz metod 
i technik badawczych (m.in. badania w działaniu – PAR, studium przypadku (case study), badania online (etnografia wizualna), badania 
biograficzne etc.). Treści nauczania obejmują także następujące zagadnienia: ankieta oraz wywiad (ilościowy, jakościowy) obserwacja 
(swobodna, standaryzowana), socjometria oraz analiza dokumentów (urzędowych, osobistych). Wdrażaniu znajomości technik i narzędzi 
badawczych towarzyszy praktyczne ćwiczenie sposobów analizy wyników badań. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W14, K_W15, K_U15, K_U17, K_K07, K_W20 

Moduł przedmioty 
fakultatywne***  30       30 3 Zo/Proj. B Nauki 

socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej i 
psychologicznej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 

Seminarium magisterskie 
wraz z pracą 
magisterską*** 

  30      30 4 PR B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

* Moduł 1 – przedmioty podlegające wyborowi studenta 
*** Moduły do wyboru studenta 
**** - przedmiot należący do obszaru nauk humanistycznych (3 ECTSy) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 h 
4.2.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Resocjalizacja  
i reintegracja społeczna  30   30     60 5 PR, EU B Pedagogika 



13 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień związanych z szeroko rozumiana problematyką resocjalizacji i reintegracji społecznej. 
Obejmuje dwie formy zajęć: wykład i konwersatorium. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu resocjalizacji 
i reintegracji społecznej oraz wybrane zagadnienia niezbędne do prowadzenia racjonalnej pracy resocjalizacyjnej, w tym elementy 
diagnostyczne i metodyczne. Konwersatorium służy poszerzeniu prezentowanych na wykładzie zagadnień oraz wspólnej interpretacji i 
utrwaleniu wiadomości, a także zdobyciu praktycznych umiejętności pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym i zamkniętym, związanych 
(m.in.) z tworzeniem Indywidualnego Programu Resocjalizacji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W03, K_W07, K_W10, K_W13, K_U09,  

Metody analizy 
statystycznej SPSS   30       30 3 Proj. B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu 
jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych ilościowych i jakościowych. Zajęcia obejmują zagadnienia 
weryfikacji hipotez i praktycznego wykorzystania programów do analiz statystycznych. Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej 
kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W15, K_U04, K_U17, K_K07, K_U15, K_W20 

Dynamika zmian 
społeczeństwa polskiego 30        30 3 Proj., EP B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu jest prezentacja i analiza zmian społeczeństwa polskiego w perspektywie żyjących współcześnie generacji 
mieszkańców Polski. Omówione zostaną główne trendy, z uwzględnieniem zjawisk o charakterze globalnym. Przedmiotem analiz będą 
zarówno zmiany obiektywnie mierzalne za pomocą wskaźników statystycznych, jak i przemiany kulturowe, które można prześledzić na 
przestrzeni lat na podstawie badań społecznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_K05, K_K11 

Krajowe i europejskie 
prawo socjalne  30       30 3 Referat, T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć są rozwiązania prawne dotyczące kwestii socjalnych przewidzianych w prawie krajowym i prawie europejskim. W prawie 
krajowym zostaną ukazane zasady konstytucyjne, w tym zwłaszcza związane z wolnościami i prawami socjalnymi i ich ochroną. W warstwie 
uszczegółowionej zostaną zaprezentowane rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych dziedzin tego prawa, tj. prawa pracy, zapobieganiu 
bezrobociu, edukacji, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa, a także wybranym kategoriom społecznym, m.in. niepełnosprawnym. Natomiast 
uwzględniając prawo europejskie zostaną omówione rozwiązania dotyczące sfery bytowej na przykładzie ustawodawstwa wybranych krajów i 
standardów międzynarodowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W11, K_U06, K_U06,  

Teorie wychowania 15   15     30 3 Proj., EP B Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane są teorie wychowania poczynając od Jana Jakuba Rousseau, a kończąc na Johnie Deweyu. Najważniejsze kwestie to 
wizja jednostki i społeczeństwa, ukazywana przez autorów i autorki omawianych dzieł. Wartościami, na jakie szczególnie zwraca się uwagę, 
są wolność i równość jako cele procesu pedagogicznego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W03, K_W10, K_K06.  

Etyka służb społecznych 15   15     30 3 EU, referat B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki 
społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i 
słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie 
charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy 
etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, 
terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W12, K_U08, K_U11, K_K08, K_K10, K_K11, K_K05 

Moduł OGUN*** (****)         60 6    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmioty z tego bloku mają rozwinąć i pogłębić indywidualne zainteresowania studentów  w tym z zakresu humanistycznego podejścia do 
problemów społecznych i ich rozwiązywania. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium magisterskie 
wraz z pracą 
magisterską*** 

  30      30 4 PR, B 
Nauki 

socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

***Moduł OGUN – ****w tym 2 ECTSy obszaru nauk humanistycznych.  
*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 h  
4.3.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przestępczość i polityka 
kryminalna 30   30     60 5 Proj., EP (T) B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie i przedstawienie studentom wiedzy na temat szeroko pojętego prawa karnego materialnego jako centralnego 
narzędzia normatywnego (systemu normatywnego) zorientowanego na prowadzenie państwowej polityki zwalczania przestępczości (polityki 
kryminalnej). Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne dominujące we współczesnym prawie karnym, funkcje prawa 
karnego materialnego. Przedmiotem zajęć jest m. in. kwestia odpowiedzialności karnej i zasad przypisywania odpowiedzialności karnej, 
ogólne zasady prawa karnego materialnego (w tym konstytucyjne podstawy odpowiedzialności karnej), system i rodzaje kar w prawie karnym i 
prawie wykroczeń, podział czynów zabronionych na przestępstwa i wykroczenia, poszczególne typy przestępstw i wykroczeń. Studenci 
poznają podstawowe techniki wykładni i elementy warsztaty legislacyjnego w obszarze prawa karnego.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06, K_K03 

Człowiek i społeczeństwo  30       30 3 Prezentacja B Nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest wdrożenie studentów do aktywnego i twórczego poszukiwania i analizowania wyników badań dotyczących 
współczesnych problemów społecznych w Polsce i na świecie. Problematyka obejmuje cały wachlarz zagadnień poświęconych problematyce z 
zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Polsce.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W06, K_W11, K_W12, K_K05, K_U01, K_U03, K_U11 

Stosunki wyznaniowe i 
etniczne w Polsce 

 
30       30 3 Proj.,T. B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce. Wielość i różnorodność religii i 
wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, 
etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, 
zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_K08 

Psychologia 
resocjalizacyjna  15   15     30 3 Kolokwium, proj. 

grupowy, EU,  B Psychologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie 
zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako 
naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, 
przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji 
socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje 
na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej. Zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej, prowadzonej w grupach zajęciowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W08, K_U05, K_U10, K_U12,  

Zachowania problemowe 
warsztat pracy z osobami w 
sytuacji kryzysowej 

     30   30 3 proj. warsztatowy 
grupowy  P Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapozna się z zasadami prowadzenia zajęć metodą warsztatu (warunki formalne prowadzenia zajęć, normy, struktura, dynamika oraz 
zadania prowadzącego). Zaprezentowane wybrane techniki warsztatowe będą wykorzystane podczas prowadzonych przez studentów warsztatów 
tematycznych dotyczących sytuacji problemowych. Omówione zostaną też wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Zajęcia przygotowują 
studenta do opracowania i realizacji programów profilaktycznych i wczesnej interwencji skierowanej do osób z grup wysokiego ryzyka. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W10, K_W13, K_W16, K_U09, K_U18, K_K06, K_K02, K_U16 

Współczesne koncepcje 
konfliktu 

 
30       30 3 Referaty, 2 kolokwia, 

EU B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wykład przedstawia socjologiczne koncepcje konfliktu, które wyjaśniają działanie mechanizmów asocjacyjnych i dysocjacyjnych w 
społeczeństwie. Konflikty powstają na tle społecznego zróżnicowania władzy, statusu i dostępu do cennych a zarazem ograniczonych dóbr 
oraz niezgodności co do wartości i idei społecznych organizujących życie zbiorowe. Konflikty społeczne, mające charakter procesualny 
rozgrywają się między strukturalnie wyodrębnionymi aktorami zbiorowymi (mikro, mezzo, makro). Wykład przedstawia głównie twierdzenia i 
pojęcia teorii G. Simmla, L.A.Cosera, J. Bernard, R. Dahrendorfa, R. Collinsa.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W05, K_W06, K_W09, K_U01, K_U08, K_U17, K_U19 

Moduł Przedmioty 
fakultatywne***  60       60 6 Zo./prezentacja B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, prawnej, psychologicznej i 
penitencjarnej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 

Seminarium magisterskie z 
pracą magisterską*** 

  
30      30 4 PR B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300h 
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4.4.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Resocjalizacyjna 
pedagogika 
antropologiczna 

30        30 3 Proj., referat B Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką antropologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej (m.in. 
zagadnienia dotyczące struktury bytowej człowieka, relacji człowieka wobec dobra i zła moralnego, relacji jednostki wobec społeczeństwa; 
podstawowe wymiary natury ludzkiej: cielesność, emocjonalność, racjonalność, uspołecznienie, język, czasowość; sensotwórcze kategorie dla teorii i 
praktyki wychowania: podmiotowość, sprawczość, odpowiedzialność, twórczość, samorealizacja, transgresja). Aby studenci potrafili powiązać tę 
problematykę nie tylko z własnymi dylematami dotyczącymi człowieczeństwa, ale również z aktualną i przyszłą aktywnością zawodową jako 
resocjalizatorów/profilaktyków/edukatorów, w ramach zajęć tworzą oni autorskie programy edukacyjne, ujawniając preferowane przez siebie 
założenia antropologiczne. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W03, K_W07, K_W19, K_U16, K_U18, K_K01, K_K02, K_K04 

Moduł przedmioty 
fakultatywne *** 

 
30       30 3 Zo./Prezentacja B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej, 
psychologicznej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 

Moduł przedmioty 
fakultatywne B2+*** 

 
30       30 4 Miniproj.  Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot z tego modułu pozwala studentom na prowadzenie krytycznej analizę źródeł w języku obcym i używania języka obcego na poziomie 
B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, a także prowadzenia rozmów i dyskusji o problemach społecznych, programach 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz ujęciach teoretycznych przypisanych do profilaktyki społecznej i resocjalizacji w  języku obcym. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U13, K_U14, K_U17, K_K09 

Seminarium magisterskie 
wraz z pracą magisterską 

 
 30      30 4 

16 
PR,  

Praca magisterska  B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120h 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1035 godz. 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 65,8% (79 ECTS)  

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 15,8% (19 ECTS) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 10,8% (13 ECTS) 

Dziedzina nauk społecznych Psychologia  2,5% (3 ECTS) 

 
4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 56 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

3 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

111 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 121 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 54% Nauki socjologiczne 

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 30%  

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 8%  

Dziedzina nauk społecznych Psychologia 8%  

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się  

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie metody i teorie pedagogiczne, a w szczególności pedagogiki 
resocjalizacyjnej, wyjaśniające złożone zależności pomiędzy zjawiskami 
stanowiącymi przedmiot profilaktyki społecznej i resocjalizacji, a także 
uzasadnienia ich wykorzystywania i rozwijania w jej zakresie 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu teoretycznych 
podstaw prawnych problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich 
wzajemne związki i miejsce w systemie nauk 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu teoretycznych podstaw z 
zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej związanej z problematyką profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji, w tym dotyczących jej przedmiotu, zakresu, 
aparatury pojęciowej i teorii mających zastosowanie w jej studiowaniu 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia o różnych 
rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) 
istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka 
rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań 
zapobiegawczych i naprawczych 

 P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W05 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wynikające z 
charakteru relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, oraz ich 
przemianami, ze skutkiem dla życia jednostek, grup i społeczności  

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W06 zna i rozumie rodzaje więzi społecznych, a także złożone mechanizmy i 
procesy ich zakłóceń (rozmaite formy dezintegracji, alienacji itp.), które rodzą 
wyzwania w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji 
społecznej 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W07 posiada uporządkowaną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym 
działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i 
instytucji  

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W08 posiada wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu naukowych 
klasyfikacji, typologii zachowań problemowych, dewiacyjnych i/lub 
przestępczych  

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 zna i rozumie konteksty i uwarunkowania zjawisk i procesów społecznych 
identyfikowanych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) jako 
problemów społecznych, które wymagają rozwiązania 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W10 ma zaawansowaną, usystematyzowaną wiedzę o formach działań zbiorowych 
(wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, 
terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnym itp.) tworzących 
system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów 
socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg 
procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W11 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, organizacyjne, profesjonalne konteksty 
instytucji kontroli społecznej i prawnej zjawisk i zachowań problemowych, 
dewiacyjnych i przestępczych, zna i rozumie genezę i historyczne 
uwarunkowania przemian tych instytucji 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W12 ma wiedzę ogólną o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) 
norm prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych, organizujących działanie 
struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w 
zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna i 
rozumie zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie 
profilaktyki społecznej i resocjalizacji 

 P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W13 zna i rozumie główne trendy rozwojowe teoretycznych podstaw profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji, w tym różne - komplementarne, ale także 
konkurencyjne - poglądy naukowe dotyczące charakteru, uwarunkowań i 
następstw zachowań i zjawisk problemowych, dewiacyjnych, przestępczych 
oraz rekomendowanych sposobów przeciwdziałania, ma w pogłębionym 
stopniu ogólną wiedzę o historycznej ewolucji naukowych poglądów na temat 
tych zagadnień 

 P7S_WG Zakres i głębia 
 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W14 ma zaawansowaną wiedzę o specyfice powiązań pomiędzy teorią a empirią w 
dziedzinie nauk społecznych i paradygmatach metodologicznych 
obowiązujących w naukach społecznych, zna i rozumie metody badań i etapy 
procesu badawczego 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W15 zna i rozumie zasady konstruowania narzędzi badawczych, oraz techniki 
pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach 
właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W16 zna i rozumie konteksty i uwarunkowania konstruowania procedur, wdrażania 
i ewaluowania projektów rozmaitych działań interwencyjnych w zakresie 
profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W17 zna i rozumie standardy jakości i skuteczności metod projektowych 
rozwijanych i stosowanych w naukach społecznych, które są wymagane w 
projektach działań zapobiegawczych i naprawczych 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W18 zna i rozumie skutki prawne wynikające z zasad ochrony prawa autorskiego 
oraz uwarunkowania w zarządzaniu zasobami własności intelektualnej 

 P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W19 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat projektowania ścieżki 
własnego rozwoju 

 P7S_WG Zakres i głębia 

K_W20 Ma wiedzę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 
 

umie właściwie dobierać, systematyzować oraz dokonywać krytycznej analizy, 
syntezy i twórczej interpretacji źródeł naukowych i danych faktograficznych, 
dostępnych w języku polskim i obcym, dotyczących złożonych problemów 
społecznych  

 P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 



5 

 

K_U02 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do identyfikowania, interpretowania 
oraz wyjaśniania złożonych zjawisk i problemów społecznych oraz relacji 
miedzy nimi, a także ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, jednostek, 
grup i społeczności lokalnych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do formułowania własnych i 
zespołowych innowacyjnych projektów badawczych, związanych ze 
studiowanymi zagadnieniami, realizowanych w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U04 
 
 

potrafi wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia badawcze, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), do prawidłowego 
wykonania i/lub kierowania wykonaniem zadań w zakresie analizowania, 
prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U05 
 
 

umie wykorzystywać pogłębioną wiedzę do identyfikacji, interpretacji i 
wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, 
dewiacyjne, przestępcze  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U06 
 
 

umie interpretować prawne strategiczne założenia, cele i sposoby działania 
rozmaitych podmiotów kontroli społecznej (instytucji, organizacji i osób) przy 
zastosowaniu pogłębionej wiedzy  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U07 
 
 

potrafi w sposób usystematyzowany wykorzystywać pogłębioną wiedzę do 
oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz 
zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym 
zagrożeniom i problemom  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U08 
 
 

umie analizować złożone konsekwencje społecznych zagrożeń, prognozować 
szkody powstałe w ich następstwie oraz w następstwie niewłaściwych 
sposobów przeciwdziałania  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U09 
 
  

umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o 
charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, 
pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania złożonych i 
nietypowych procesów społecznych, w tym problemów społecznych  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
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K_U10 
 
  

potrafi diagnozować złożone uwarunkowania i dynamikę procesów 
wymagających interwencji oraz krytycznie analizować i dobierać odpowiednie, 
naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U11 
 
  

umie prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i zasadami 
etycznymi przy prowadzeniu interwencji społecznych, rozwiazywaniu 
problemów społecznych, kształtowania rzeczywistości społecznej i 
oddziaływania na ludzi 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U12 
 
 

potrafi stosować zaawansowane techniki efektywnej komunikacji 
interpersonalnej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące 
identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów społecznych   

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U13 
 
 

umie przygotowywać rozbudowane prace pisemne oraz wypowiedzi ustne na 
tematy dotyczących studiowanych zagadnień w języku polskim i obcym 

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U14 
 
 
 

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w stopniu wyższym, przy użyciu 
specjalistycznej terminologii dotyczącej złożonych problemów społecznych 
oraz programów zapobiegawczych i naprawczych, a także porozumiewać się 
z realizatorami i odbiorcami tych programów (w zakresie kształconego języka 
obcego) 

 P7S_UK Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

K_U15 
 
  

umie właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania 
działań oraz poprawnie ewaluować skuteczność konstruowanych projektów i 
ich społeczne koszty, a także dostrzegać konieczność prowadzenia ewaluacji 

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U16 
 
 

potrafi pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe 
związane z kierunkiem studiów  

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U17 
 
 

umie współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych z zakresu 
analizowania, prognozowania i modelowania złożonych procesów 
społecznych   

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 
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K_U18 
 
 

potrafi korzystać z nabytych umiejętności w stopniu niezbędnym do realizacji 
własnych zaawansowanych projektów o charakterze zapobiegawczym, 
wychowawczym, pomocowym, terapeutycznym, integracyjnym, itp. oraz 
stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności umożliwiające ich 
ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę     

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

K_U19 
 
 

umie samodzielnie planować oraz realizować własne uczenie się w 
szczególności identyfikowania, interpretowania i wyjaśniania złożonych 
problemów społecznych wymagających interwencji wychowawczej, 
profilaktycznej, terapeutycznej itp. oraz jej skutków, a także ukierunkowywać 
innych w tym zakresie (osoby powołane do rozwiązywania problemów 
społecznych, osoby poddawane interwencji oraz szerszy krąg społeczeństwa)  
 

P7S_UU Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 ma kompetencje w zakresie uznawania znaczenia pogłębionej wiedzy i 
profesjonalnych umiejętności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych podczas działalności zawodowej oraz uznawania potrzeby ich 
stałego rozwijania  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 jest gotów do samodzielnego i zespołowego określania priorytetów 
projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględniając w 
nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K03 ma kompetencje w zakresie analizowania i poddawania naukowej weryfikacji 
złożonych konsekwencji społecznych zagrożeń, szacowania szkód 
powstałych w ich następstwie oraz w następstwie niewłaściwych sposobów 
przeciwdziałania  

 P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 jest gotów do odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom 
i problemom społecznym oraz ograniczania szkód, dostrzegania znaczenia i 
uwzględniania w projektach społecznych ich politycznych, prawnych, 
ekonomicznych aspektów oraz przewidywania wielokierunkowych efektów 
interwencji społecznych 

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 
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K_K05 ma kompetencje do właściwego reagowania na zjawiska wymagające 
interwencji społecznej, podejmowania inicjatywy w tej dziedzinie oraz 
aktywizowania innych  

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K06 ma kompetencje do nawiązywania właściwych relacji z osobami, do których 
kierowane są programy zapobiegawcze i naprawcze  

 P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K08 ma kompetencje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów 
ideologicznych, organizacyjnych, profesjonalnych i etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K09 ma kompetencje niezbędne do identyfikowania i prognozowania 
stygmatyzujących efektów nieprawidłowych oddziaływań psycho- i 
socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności i 
świadomego unikania ich w swojej działalności zawodowej  

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K10 ma kompetencje w zakresie dostrzegania dylematów interwencji społecznych, 
w tym dylematów etycznych związanych z kształtowaniem rzeczywistości 
społecznej i oddziaływaniem na ludzi 

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

K_K11 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania etosu zawodu i jego 
podtrzymywania 

 P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Semestr dla kierunku PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA  

 

2.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia filozofii**** 15   15     30 3 EP, referat B Nauki socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wprowadza studentów w historię filozofii i rozumienie podstawowych pojęć, problemów i tematów badawczych podejmowanych na 
gruncie filozofii. Podczas wykładu studenci poznają szkoły, nurty i metody filozoficzne wykształcone na przestrzeni stuleci od starożytności, 
przez czasy nowożytne i współcześnie. Studenci analizują obecność wykładu filozoficznego w rożnych dziedzinach nauki.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_U01 

Historia instytucji 
wychowawczych i 
penitencjarnych 

30        30 2 EU B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wycho-
wawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu 
w perspektywie dziejowej pozwoli wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk 
patologizowanych. Stworzy ono również możliwość zaobserwowania zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne 
inspiracje zmiany. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06 

Profilaktyka społeczna 30        30 3 Proj., EP B Pedagogika 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Studentom zostanie przekazana 
wiedza o podstawowych pojęciach, celach, poziomach i strategiach profilaktyki społecznej, a także przykłady wybranych programów 
profilaktycznych. Przedmiot służyć będzie również kształceniu umiejętności właściwego i trafnego rozpoznawania przejawów zachowań 
nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań 
dysfunkcjonalnych. Zaprezentowane będą także propozycje działań zmierzających do optymalizacji procesu wychowania i resocjalizacji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W03, K_W13, K_W16, K_U07, K_K04, K_W17, K_W19, K_K01  

Teoria kary 30   30     60 5 2 kolokwia, EU B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot przedstawia zagadnienie teorii kary jako podstawy strategii polityki karnej, penitencjarnej  i kryminalnej. Wykład uwzględnia analizy 
klasyfikacji teorii kary rozumianej jako podstawa racjonalnej polityki karnej. Przedstawione są różne zagadnienia związane z teorią kary i jej 
praktycznych zastosowaniem na poziomie badań i praktyki z perspektywy prawno społecznej. Przedstawia się krytykę kary kryminalnej kary 
jako podstawy racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej z perspektywy nauk społecznych. Kwestie te  są analizowane z uwzględnieniem 
dorobku  nauk społecznych i humanistyki. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06, K_K03 

Metodologia badań 
społecznych 30   30     60 5 T, mini proj. 

grupowy, referat B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do prowadzenia badań naukowych. Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia: podział 
nauk oraz miejsce nauk społecznych w systemie wytwarzania wiedzy, epistemologia badań (pozytywizm poznawczy, badania fenomenolo-
giczno-hermeneutyczne); organizacja badań ilościowych, konceptualizacja badań jakościowych, kryteria wiarygodności badań naukowych. 
Zagadnienia metateoretyczne realizowane w ramach wykładu to reguły wnioskowania oraz zasady definiowania pojęć.  
Celem ćwiczeń jest zdobycie wiedzy z zakresu metodologii i metodyki prowadzenia badań społecznych, czego wymiernym efektem jest 
znajomość metod i technik badawczych oraz umiejętność ich stosowania. Ćwiczenia mają charakter praktyczny, ukierunkowany na 
organizowanie warsztatu badawczego i opracowywanie narzędzi badawczych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W14, K_W15, K_U04, K_K07 
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Zarządzanie i komunikacja 
społeczna 15   15     30 3 Proj., T B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest 
rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: miko i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa 
ogólnego. Omawiane są m.in. klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_U02, K_K08, K_K09  

Moduł 1*  

15       15 3 T, mikroproj. B Nauki 
socjologiczne 

Techniki i 
narzędzia 
badawcze w 
naukach 
społecznych 

Badania 
jakościowe w 
naukach 
społecznych 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć z modułu 1 jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań 
jakościowych bądź ilościowych w naukach społecznych. Podczas zajęć student zdobędzie wiedzę na temat podstaw teoretycznych oraz metod 
i technik badawczych (m.in. badania w działaniu – PAR, studium przypadku (case study), badania online (etnografia wizualna), badania 
biograficzne etc.). Treści nauczania obejmują także następujące zagadnienia: ankieta oraz wywiad (ilościowy, jakościowy) obserwacja 
(swobodna, standaryzowana), socjometria oraz analiza dokumentów (urzędowych, osobistych). Wdrażaniu znajomości technik i narzędzi 
badawczych towarzyszy praktyczne ćwiczenie sposobów analizy wyników badań. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W14, K_W15, K_U15, K_U17, K_K07, K_W20 

Moduł przedmioty 
fakultatywne***  30       30 3 Zo/Proj. B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej i 
psychologicznej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 
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Seminarium magisterskie 
wraz z pracą 
magisterską*** 

  30      30 4 PR B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

* Moduł 1 – przedmioty podlegające wyborowi studenta 
*** Moduły do wyboru studenta 
**** - przedmiot należący do obszaru nauk humanistycznych (3 ECTSy) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 h 
4.2.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Resocjalizacja  
i reintegracja społeczna  30   30     60 5 PR, EU B Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień związanych z szeroko rozumiana problematyką resocjalizacji i reintegracji społecznej. 
Obejmuje dwie formy zajęć: wykład i konwersatorium. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu resocjalizacji 
i reintegracji społecznej oraz wybrane zagadnienia niezbędne do prowadzenia racjonalnej pracy resocjalizacyjnej, w tym elementy 
diagnostyczne i metodyczne. Konwersatorium służy poszerzeniu prezentowanych na wykładzie zagadnień oraz wspólnej interpretacji i 
utrwaleniu wiadomości, a także zdobyciu praktycznych umiejętności pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym i zamkniętym, związanych 
(m.in.) z tworzeniem Indywidualnego Programu Resocjalizacji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W03, K_W07, K_W10, K_W13, K_U09,  
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Metody analizy 
statystycznej SPSS   30       30 3 Proj. B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach empirycznych. Obok opisu 
jednowymiarowego studenci poznają podstawy analizy współzależności zmiennych ilościowych i jakościowych. Zajęcia obejmują zagadnienia 
weryfikacji hipotez i praktycznego wykorzystania programów do analiz statystycznych. Szczególną uwagę przywiązuję się do właściwej 
kwalifikacji badań, zmiennych statystycznych oraz interpretacji wyników.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W15, K_U04, K_U17, K_K07, K_U15, K_W20 

Dynamika zmian 
społeczeństwa polskiego 30        30 3 Proj., EP B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem wykładu jest prezentacja i analiza zmian społeczeństwa polskiego w perspektywie żyjących współcześnie generacji 
mieszkańców Polski. Omówione zostaną główne trendy, z uwzględnieniem zjawisk o charakterze globalnym. Przedmiotem analiz będą 
zarówno zmiany obiektywnie mierzalne za pomocą wskaźników statystycznych, jak i przemiany kulturowe, które można prześledzić na 
przestrzeni lat na podstawie badań społecznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_K05, K_K11 

Krajowe i europejskie 
prawo socjalne  30       30 3 Referat, T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem zajęć są rozwiązania prawne dotyczące kwestii socjalnych przewidzianych w prawie krajowym i prawie europejskim. W prawie 
krajowym zostaną ukazane zasady konstytucyjne, w tym zwłaszcza związane z wolnościami i prawami socjalnymi i ich ochroną. W warstwie 
uszczegółowionej zostaną zaprezentowane rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych dziedzin tego prawa, tj. prawa pracy, zapobieganiu 
bezrobociu, edukacji, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa, a także wybranym kategoriom społecznym, m.in. niepełnosprawnym. Natomiast 
uwzględniając prawo europejskie zostaną omówione rozwiązania dotyczące sfery bytowej na przykładzie ustawodawstwa wybranych krajów i 
standardów międzynarodowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W11, K_U06, K_U06,  

Teorie wychowania 15   15     30 3 Proj., EP B Pedagogika 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane są teorie wychowania poczynając od Jana Jakuba Rousseau, a kończąc na Johnie Deweyu. Najważniejsze kwestie to 
wizja jednostki i społeczeństwa, ukazywana przez autorów i autorki omawianych dzieł. Wartościami, na jakie szczególnie zwraca się uwagę, 
są wolność i równość jako cele procesu pedagogicznego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W03, K_W10, K_K06.  

Etyka służb społecznych 15   15     30 3 EU, referat B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki 
społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i 
słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie 
charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy 
etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, 
terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W12, K_U08, K_U11, K_K08, K_K10, K_K11, K_K05 

Moduł OGUN*** (****)         60 6    

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Przedmioty z tego bloku mają rozwinąć i pogłębić indywidualne zainteresowania studentów  w tym z zakresu humanistycznego podejścia do 
problemów społecznych i ich rozwiązywania. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

 

Seminarium magisterskie 
wraz z pracą 
magisterską*** 

  30      30 4 PR, B 
Nauki 

socjologiczne 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 
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***Moduł OGUN – ****w tym 2 ECTSy obszaru nauk humanistycznych.  
*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 h  
4.3.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przestępczość i polityka 
kryminalna 30   30     60 5 Proj., EP (T) B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie i przedstawienie studentom wiedzy na temat szeroko pojętego prawa karnego materialnego jako centralnego 
narzędzia normatywnego (systemu normatywnego) zorientowanego na prowadzenie państwowej polityki zwalczania przestępczości (polityki 
kryminalnej). Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne dominujące we współczesnym prawie karnym, funkcje prawa 
karnego materialnego. Przedmiotem zajęć jest m. in. kwestia odpowiedzialności karnej i zasad przypisywania odpowiedzialności karnej, 
ogólne zasady prawa karnego materialnego (w tym konstytucyjne podstawy odpowiedzialności karnej), system i rodzaje kar w prawie karnym i 
prawie wykroczeń, podział czynów zabronionych na przestępstwa i wykroczenia, poszczególne typy przestępstw i wykroczeń. Studenci 
poznają podstawowe techniki wykładni i elementy warsztaty legislacyjnego w obszarze prawa karnego.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W02, K_W11, K_U06, K_K03 

Człowiek i społeczeństwo  30       30 3 Prezentacja B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest wdrożenie studentów do aktywnego i twórczego poszukiwania i analizowania wyników badań dotyczących 
współczesnych problemów społecznych w Polsce i na świecie. Problematyka obejmuje cały wachlarz zagadnień poświęconych problematyce z 
zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Polsce.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W06, K_W11, K_W12, K_K05, K_U01, K_U03, K_U11 



16 

 

Stosunki wyznaniowe i 
etniczne w Polsce 

 
30       30 3 Proj.,T. B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce. Wielość i różnorodność religii i 
wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, 
etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, 
zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_K08 

Psychologia 
resocjalizacyjna  15   15     30 3 Kolokwium, proj. 

grupowy, EU,  B Psychologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie 
zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako 
naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, 
przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji 
socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje 
na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej. Zajęcia składają się z części wykładowej i ćwiczeniowej, prowadzonej w grupach zajęciowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W08, K_U05, K_U10, K_U12,  

Zachowania problemowe 
warsztat pracy z osobami w 
sytuacji kryzysowej 

     30   30 3 proj. warsztatowy 
grupowy  P Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student zapozna się z zasadami prowadzenia zajęć metodą warsztatu (warunki formalne prowadzenia zajęć, normy, struktura, dynamika oraz 
zadania prowadzącego). Zaprezentowane wybrane techniki warsztatowe będą wykorzystane podczas prowadzonych przez studentów warsztatów 
tematycznych dotyczących sytuacji problemowych. Omówione zostaną też wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Zajęcia przygotowują 
studenta do opracowania i realizacji programów profilaktycznych i wczesnej interwencji skierowanej do osób z grup wysokiego ryzyka. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W10, K_W13, K_W16, K_U09, K_U18, K_K06, K_K02, K_U16 

Współczesne koncepcje 
konfliktu 

 
30       30 3 Referaty, 2 kolokwia, 

EU B Nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wykład przedstawia socjologiczne koncepcje konfliktu, które wyjaśniają działanie mechanizmów asocjacyjnych i dysocjacyjnych w 
społeczeństwie. Konflikty powstają na tle społecznego zróżnicowania władzy, statusu i dostępu do cennych a zarazem ograniczonych dóbr 
oraz niezgodności co do wartości i idei społecznych organizujących życie zbiorowe. Konflikty społeczne, mające charakter procesualny 
rozgrywają się między strukturalnie wyodrębnionymi aktorami zbiorowymi (mikro, mezzo, makro). Wykład przedstawia głównie twierdzenia i 
pojęcia teorii G. Simmla, L.A.Cosera, J. Bernard, R. Dahrendorfa, R. Collinsa.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W05, K_W06, K_W09, K_U01, K_U08, K_U17, K_U19 

Moduł Przedmioty 
fakultatywne***  60       60 6 Zo./prezentacja B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, prawnej, psychologicznej i 
penitencjarnej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 

Seminarium magisterskie z 
pracą magisterską*** 

  
30      30 4 PR B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300h 
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4.4.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów  
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

Resocjalizacyjna 
pedagogika 
antropologiczna 

30        30 3 Proj., referat B Pedagogika 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką antropologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej (m.in. 
zagadnienia dotyczące struktury bytowej człowieka, relacji człowieka wobec dobra i zła moralnego, relacji jednostki wobec społeczeństwa; 
podstawowe wymiary natury ludzkiej: cielesność, emocjonalność, racjonalność, uspołecznienie, język, czasowość; sensotwórcze kategorie dla teorii i 
praktyki wychowania: podmiotowość, sprawczość, odpowiedzialność, twórczość, samorealizacja, transgresja). Aby studenci potrafili powiązać tę 
problematykę nie tylko z własnymi dylematami dotyczącymi człowieczeństwa, ale również z aktualną i przyszłą aktywnością zawodową jako 
resocjalizatorów/profilaktyków/edukatorów, w ramach zajęć tworzą oni autorskie programy edukacyjne, ujawniając preferowane przez siebie 
założenia antropologiczne. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W03, K_W07, K_W19, K_U16, K_U18, K_K01, K_K02, K_K04 

Moduł przedmioty 
fakultatywne *** 

 
30       30 3 Zo./Prezentacja B Nauki 

socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć fakultatywnych jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji przedmiotów, a w 
szczególności współczesnych zjawisk i problemów społecznych z uwzględnieniem perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej, 
psychologicznej. Przedmioty poszerzają indywidualnych zainteresowań studentów. Uczą się na nich krytycznego podejścia do danych i teorii. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U17, K_K09, K_K10, K_U07, K_U19 

Moduł przedmioty 
fakultatywne B2+*** 

 
30       30 4 Miniproj.  Nauki 

socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot z tego modułu pozwala studentom na prowadzenie krytycznej analizę źródeł w języku obcym i używania języka obcego na poziomie 
B2+ do czytania literatury fachowej i dyskutowania o niej, a także prowadzenia rozmów i dyskusji o problemach społecznych, programach 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz ujęciach teoretycznych przypisanych do profilaktyki społecznej i resocjalizacji w  języku obcym. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W17, K_U13, K_U14, K_U17, K_K09 

Seminarium magisterskie 
wraz z pracą magisterską 

 
 30      30 4 

16 
PR,  

Praca magisterska  B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Student/ka zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego potrafi rozmawiać o teoriach i 
podejściach badawczych należących do obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w tym m.in. problemów społecznych, zagrożeń, 
strategii profilaktycznych.  Student/ka umie zaprojektować badanie i zweryfikować hipotezy badawcze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów K_W18, K_W14, K_U01, K_U02, K_U03, K_U13, K_U19 

*** Moduły do wyboru studenta 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120h 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1035 godz. 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólno akademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 65,8% (79 ECTS)  

Dziedzina nauk społecznych Pedagogika 15,8% (19 ECTS) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 10,8% (13 ECTS) 

Dziedzina nauk społecznych Psychologia  2,5% (3 ECTS) 

 
4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 56 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

3 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

111 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 122 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 55% Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 30%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 
na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorię finansów, a także zaawansowane metody 
ilościowe, w szczególności znajdujące zastosowanie w wycenie instrumentów 
pochodnych, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesie alokacji 
aktywów oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zjawiska finansowe, poszerzone o podstawy ekonomiczne oraz 
posiada umiejętność ich rygorystycznego analizowania i prognozowania. 

P7S_WG 

K_W03 Zna i rozumie cele, kontekst oraz znaczenie standardów etycznych i regulacji 
prawnych na rynkach finansowych. 

P7S_WK 

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK 

K_W05 Zna najnowsze osiągnięcia analityczne i trendy w światowej literaturze 
finansowej. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W06 Zna najnowsze narzędzia analityczne, informatyczne i programistyczne 
pozwalające na obróbkę danych empirycznych oraz praktyczną implementację 
modeli stosowanych w rozmaitych zagadnieniach z obszaru finansów 
ilościowych, w tym m. in. w wycenie instrumentów pochodnych, procesie 
alokacji aktywów, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, tworzenia 
automatycznych strategii inwestycyjnych czy też prognozowania finansowych 
szeregów czasowych. 

PS7_WG 

K_W07 Zna i rozumie od strony matematycznej zasadę działania modeli analitycznych PS7_WG 
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stosowanych w zagadnieniach z obszaru finansów ilościowych, w tym wyceny 
instrumentów pochodnych, modelowania zmienności, zarządzania ryzykiem 
portfela inwestycyjnego, procesów stochastycznych, symulacji Monte-Carlo i 
podobnych. 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania, implementacji i 
oprogramowania modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych 
adresujących problemy z obszaru finansów, w tym modelowania 
ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, modelowania 
zmienności, wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem portfela 
inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych i 
języków programowania, w tym R, C++, Python i/lub VBA. 

PS7_UW 

K_U02 Posiada umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego 
bazującego na sygnałach generowanych automatycznie. Umiejętność 
wdrożenia takiego systemu w praktyce, właściwej jego oceny i sprawnego 
zarządzania ryzykiem z nim związanym. 

PS7_UW 

K_U03 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych 
analiz w języku angielskim. 

PS7_UK, PS7_UW 

K_U04 Potrafi prawidłowo zaplanować badanie empiryczne, skutecznie kierować pracą 
zespołu i dostarczyć poprawne rozwiązanie problemu w określonych ramach 
czasowych.  

PS7_UW, PS7_UK, PS7_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem 
terminologii specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w 
obszarze finansów ilościowych (Quantitative Finance) 

PS7_UK 

K_U06 Potrafi zoptymalizować działanie modeli statystycznych, ekonometrycznych i 
matematycznych, dokonać wyboru ich właściwych parametrów i wykorzystać te 
modele do rozwiązania problemu i/lub wykonania prognozy. 

PS7_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji 
finansów ilościowych. 

PS7_KK 
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K_S02 Jest przygotowany do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w 
sektorze finansowym w kraju i zagranicą. 

PS7_KO, PS7_KR 

K_S03 Jest przygotowany do realizacji samodzielnych i zespołowych projektów 
badawczych i analitycznych. 

PS7_KO, PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 
różne formy 

(T/EU/EP/projekt) 
- - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U05 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH 

              4 4 0,5 T - - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The subject of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational safety and health, elements of labor law, fire protection as 
first aid in the event of an emergency. 
Occupational health and safety are all legal norms and means of research aimed at creating an employee's working conditions so that they can 
work in a productive way without exposing themselves to unjustified risk of accident or occupational disease and excessive physical and mental 
strain. The specificity of the higher education institution requires the provision of safe and hygienic working conditions not only to the employees 
employed by the university, but also to the trainees. 
 The condition of completing the occupational health and safety training is: 
1) get acquainted with materials placed on the platform, 
2) get the right number of points from the selection test. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05 
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Intellectual Property 
Protection 

              6 6 0,5 T - - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will 
be able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and 
the complexity of these issues. 
The course is designed to familiarize students with the basic information on copyright and indicate some issues of industrial property protection. 
Special attention will be paid to copyright protection in the context of studying at university and research. Course participant will acquire knowledge 
about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be able to apply them at basic level. Students will 
be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
The following topics will be covered: 
    1) National (Polish) legal acts of intellectual property rights protection 
    2) The general concepts of intellectual property rights - the scheme of intellectual property rights 
    3) Some aspects of industrial property rights (patents, trademarks, /industrial/ designs) 
    4) Right-holder, subject and content of the copyright - moral and economic rights, the idea of neighboring rights, specific rules for computer 
software 
    5) The practical aspects of copyright law - how to use the third parties works (e.g. copying, bibliographical references), use of third parties 
research results and databases, the concept of plagiarism, how to protect own works - copyright issues in scientific papers and dissertations. 
    6) The copyright protection and the Internet 
Student has knowledge about the sources of law, the general concepts and issues in the field of legal protection of intellectual property 
Participants knows the basic rules and the consequences of the use of copyright protection (in particular in terms of functioning at university) and 
the elements of industrial property protection. 
Student has the ability to use in everyday life general concepts relating to the protection of intellectual property 
Participants knows at a basic level how to apply the provisions of copyright protection, in particular concerning the use of third parties works in 
terms of studies and research work, taking into account specific issues of copyright protection on the Internet. 
Student has a general awareness of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these 
issues. 
Student recognizes the importance of intellectual property protection in various aspects of society. 
Participant is aware of their actions in relation to the subject of intellectual property rights (in particular in the subject of copyright) and rights in 
relation to the works of his own authorship 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
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Statistics & 
Econometrics 

30               30 1 EP   
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
The lecture gives theoretical basis for basic statistics analysis and econometrics modelling. Participants will acquire theoretical knowledge about 
basics concepts and tools used in statistics and econometrics. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples 
and exercises to be solved by students. The course is obligatory for students of Quantitative Finance. 
1. Introduction & organizational tasks [Lecture 1] 
2. Evaluation Exam [Lecture 2] 
3. Introduction to statistics [Lectures 3-5] 
a. Descriptive statistics, 
i. Population versus sample, 
ii. Measures of central tendency, variation & position, 
b. Probability, Random Variable & Probability distributions, 
i. Discrete and continuous variables, 
ii. Central Limit Theorem, 
iii. Main discrete and continuous probabilistic distributions: normal, lognormal, geometric, binomial, Poisson, Student's t, F, chi-square, gamma, 
normal multivariate distribution. 
4. Basics of statistical interference [Lectures 6-9] 
a. Essential concepts of statistical inference, 
b. Point estimation and confidence intervals, 
c. Statistical tests about parameters, 
d. Tests about frequencies, 
e. Testing hypotheses of independence, normality, and symmetry for returns, 
f. Nonparametric tests of goodness-of-fit, independence, two-sample comparison, 
g. One-factor and multiple ANOVA, 
h. Nonparametric ANOVA, 
i. Covariance, correlation. 
5. Introduction to Econometrics [Lectures 10-14] 
a. What is Econometrics? 
b. Econometrics model & estimation of parameters, 
c. Regression analysis: estimation, OLS, Likelihood functions, Tests of fit, 
d. Elementary stochastic processes, 
e. Simple Monte-Carlo simulations. 
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Students will learn how to perform the main procedures of statistical inference, such as point estimation, interval estimation, parametric and 
nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. Additionally, they will learn how to prepare basic 
econometrics model using basic approaches (such as OLS). 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U1, K_S03 

Introduction to 
Quantitative Finance 

30               30 3 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of this course is to familiarize students with the key topics in modern finance. The first part of the course introduces key “underlying” 
instruments – stocks, bonds, FX etc. – and discusses the main theories developed for thinking about the relationship between risk and return, and 
the pricing of assets more generally. The second part of the course develops tools and techniques used for the valuation of financial derivatives, i.e. 
claims that promise some payment contingent on the behavior of a given underlying instrument. Finally, the third part of the course investigates 
theoretical and empirical arguments for market efficiency and behavioral finance. 
 
The detailed contents of the course: 
• Preliminaries: basic financial arithmetic 
• No arbitrage axiom: the bedrock of modern finance 
• Risk and return principles: the Markowitz framework 
• Capital Asset Pricing Model: theory and applications 
• Derivatives: more sophisticated instruments call for more sophisticated tools 
• Replication and risk neutrality: binomial trees 
• Martingales and the fundamental theorem of finance 
• From binomial trees to continuous-time limit: the Black-Scholes formula 
 
The student after completion of this course should: 
• know the concept of mean-variance portfolio efficiency; 
• distinguish between idiosyncratic and systematic risk factors and understand why investors are only rewarded for taking systematic risk; 
• understand that the expected value of something is not a good guide to its price; 
• understand the difference between risk-neutral and real-world probability measure; 
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• be able to derive the Black-Scholes option pricing formula and explain the idea be-hind it. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03, K_W04, K_W05, K_S01, K_S03 

Macroeconomics for 
Finance 

30               30 3 T B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of this course is to give the macroeconomic perspective of financial markets. It provides an explanation of the causes and consequences of 
short- and long-term interest rates changes as well as exchange rate fluctuations. In particular the role of monetary and fiscal policy is underlined 
and exchange rate systems and exchange rate determinants are discussed. 
 
The detailed content of the course: 
I Monetary policy: 
1. Monetary policy goals, instruments and strategies; (course hours: 2); 
2. Time-inconsistency problem of monetary policy and its solutions (course hours: 2); 
3. Monetary policy tools: OMOs, discount lending, reserve requirements, interest on reserves; monetary policy rules (course hours: 4); 
4. Monetary transmission mechanism (course hours: 2); 
5. Zero lower bound and non-conventional monetary policy; central banks’ communication and forward guidance (course hours: 2); 
II Fiscal policy: 
1. The term and risk structure of interest rates; determinants of sovereign bonds yields (course hours: 4); 
2. Public debt dynamics, fiscal sustainability (course hours: 2); 
3. Sovereign debt crises (course hours: 2); 
III Exchange rates: 
1. Determinants of exchange rates; Purchasing Power Parity; Interest Rate Parity; foreign exchange market efficiency; carry trade; portfolio balance 
model (course hours: 4); 
2. Exchange rate regimes (course hours: 2); 
3. Currency crises (course hours: 2); 
IV Financial cycles and business cycles (course hours: 2). 
 
The student after completion of this course should: 
• understand the role of the central bank and be able to explain how the central banks operate; 
• know different exchange rate regimes and be able to explain their advantages and disadvantages; 
• know theory of exchange rate determination; 
• be able to analyze the public debt dynamics and understand risks associated with high public debt; 
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• know the concept of financial cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_S01 

Mathematical 
Methods in Finance  

30     30         60 7 EP, prace domowe - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1.The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in the economics and 
finance. Rigorous mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic problems. 
2. Basic content: nonlinear programming, differential and difference equations, optimal control, dynamic programming, stochastic differential 
equations, partial differential equations. 
 
Detailed content: 
I. Non-linear programming (2 lectures) 
Constrained optimization. Equality constrains and the theorem of Lagrange. The constraint qualification. The Lagrangean multipliers. Inequality 
constrains and the theorem of Kuhn and Tucker. The constraint qualification. The Kuhn-Tucker multipliers. 
II. Differential and difference equations. (4 lectures) 
Constant coefficient linear differential equation (ODE) systems. Jordan canonical form of ODE systems. Fundamental matrix. Qualitative solution: 
phase portrait diagrams. Nonlinear systems. Fixed points. Linearization of dynamic system in the plane. Linearization theory in higher dimensions. 
Hyperbolic points. Theorem of Hartman and Grobman. Phase diagrams of nonlinear dynamical systems. 
Review of difference equations. Linear difference equations. Non-linear difference equations and phase diagram. First order difference equations 
systems. Jordan canonical form. Discrete time version of linearization theory. 
III. Opimal control. (2 lectures) 
Pontryagin’s maximum principle. Transversality conditions. Transversality conditions in infinite horizon problem. Second variations and sufficient 
conditions. 
IV. Dynamic programming. (2 lectures) 
Dynamic programming problems. The Principle of Optimality. The value function. Bellman equation. Euler equations. 
V. Stochastic differential equations and partial differential equations. (5 lectures) 
Probability spaces, random variables and stochastic processes. Brownian motion. Construction of the Ito integral. The Ito integral. Properties of the 
Ito integral. 1-dimensional Ito processes. 1-dimensional Ito formula. The martingale representation theorem. Stochastic differential equations - 
examples and some solution methods. Existence and uniqueness theorem for stochastic differential equations. Weak and strong solutions. Partial 
differential equations. 
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A student should be able to: 
- solve constrained optimization problems, 
- solve simple differential and difference equations, 
- analyze nonlinear differential and difference equations and systems of equations, 
- solve and analyze optimal control problems, 
 solve basic stochastic differential equations, 
- calculate Ito integrals, 
- solve basic linear parabolic partial differential equations, 
- use the above techniques in economic modeling and finance. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U06, K_S03 

Financial Statement 
Analysis 

30     15         45 6 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The purpose of the course is to familiarize students with general principles of the financial reporting system, underscoring the critical role of analysis 
of financial reports in investment decision making, including the principal financial statements (the income statement, balance sheet, cash flow 
statement and statement of changes in owners' equity) which allows a financial analyst to evaluate trends in performance of different companies 
over the same period. In addition, specific categories of assets and liabilities that are particularly susceptible to the impact of alternative accounting 
policies and estimates will be discussed. 
 
1. Financial reporting mechanics 
Describing the three groups into which business activities are classified for financial reporting purposes. Introduction of the linkages among the 
financial statements. Consequences of timing differences between the elements of a transaction. An overview of how information flows through a 
business's analysis. 
2. Financial statement analysis 
Scope of financial statement analysis, sources of information used in financial statement analysis, including the primary financial statements 
(income statement, balance sheet and cash flow statement), a framework for guiding the process of financial statement analysis. 
3. Financial reporting standards 
The objective of financial statements and the importance of financial standards. Describing trends toward convergence of global financial reporting 
standards and characteristics of an effective financial reporting framework. Presentation of International Financial Reporting Standards (IFRS) 
framework. Comparison of IFRS with alternative reporting systems. 
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4. Balance sheet 
Structure and components of the balance sheet, measurement bases for assets and liabilities, components of equity. 
5. Income statement 
Description and analysis of income statement components, basic principles and selected applications related to the recognition of revenue and 
expenses, calculation of earnings per share. 
6. Cash flow statement 
Components and format of the cash flow statement, classification of cash flows under IFRS and U.S. GAAP, linkages of the cash flow statement with 
the income statement and balance sheet, direct and indirect methods of cash flow statement preparation. 
7. Statement of changes in shareholders' equity and Additional information 
Structure and components of these statements and its usefulness in financial statement analysis. 
8/9. Financial analysis techniques 
Description of analytical tools and techniques, calculating, analyzing and interpreting financial data. 
10/11. Financial statement analysis: application 
Description of the use of financial statement analysis to evaluate a company's past financial performance and basic approaches to projecting a 
company's future financial performance. 
12. Inventories 
Definition, classification and scope of inventories, initial valuation, valuation at the balance sheet date, the rules of measurement of inventories 
during an accounting period, impairment of inventories and its reversal. 
13. Long-term assets 
Accounting for the acquisition and disposal of long-term tangible and intangible assets, allocation of those assets over their useful lives, impairment 
and revaluation. 
14. Long-term liabilities and leases 
Accounting for long-term bonds and leases, description of the debt treatment with equity features. 
15. Conclusion and examination. 
 
Students will be provided with intermediate knowledge of financial accounting procedures and the rules that govern disclosure. 
Students should be able to record business transactions in books of accounts, prepare the following financial statements: 
- balance sheet, 
- income statement, 
- cash flow. 
They will be provided with knowledge of depreciation of tangible assets, impairment of inventory and financial investment, differed taxes and on- 
and off - balance sheet debt techniques, application and International Standards convergence. 
The student has knowledge of the financial reporting and differences between Polish and international financial reporting standards. The student 
has knowledge of basic categories on financial statements (balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, account of changes in equity 
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and notes to financial statements), which may have a significant impact on the information presented in the reports and therefore decisions made 
by stakeholders on the basis of these reports. The student has knowledge of the preparation of financial statement analysis using indicators of 
profitability, efficiency, debt, market value and liquidity. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U03, K_S01, K_S03 

Ethical Standards 
and Financial Law 

30               30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main course objective is a presentation of backgrounds and significance of ethical and professional standards and legal regulations in the 
financial market. The basic expected result of instruction is getting knowledge of existing regulations and standards and ability to apply them to 
factual situations. The course is focused both on regulations and standards of international scope as well as those applicable in Poland. The course is 
conducted as a lecture in English and it is intended for a first-year students of II degree studies, major: Quantitative Finance. The final grade is based 
on the written exam. 
 
The lecture focus is to show students significance of ethical and professional standards and legal regulations in the financial market and present 
their backgrounds and consequences. The course introduces an overview of main existing regulations and standards, both applicable in Poland and 
of international scope, as well as it shows how to apply them to factual situations. The following topics will be covered: 
- The course content in a big picture - its economic, social and philosophical context. Significance of formal and informal norms in economy - an 
institutional approach. Morality and speculations - a historical preview. 
- Historical backgrounds of ethical standards and legal regulations regarding financial markets. Financial frauds versus financial crises. Reputational 
capital and the role of trust. Review, aims and significance of professional standards regulating behaviors of financial market's actors. 
- Professionalism: knowledge of the law, independence and objectivity, honesty. Case studies and standard application. 
- Nonpublic information and market manipulation. Case studies and standard application. 
- Duties to clients, employees and employer. Case studies and standard application. 
- Investment analyses, investment recommendations and financial statements. Case studies and standard application. 
- Conflicts of interest. Case studies and standard application. 
- International ethical and professional standards, e.g. Global Investment Performance Standards. 
- Polish ethical standards applying to investment advisors (DI) and stock brokers (MPW). 
- Corporate governance. 
- Compliance and internal corporate ethical standards and code of conduct. 
- Corporate social responsibility. 
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- Legal basis of financial market in Poland. Financial law institutions. Basics of legal regulations related to financial system supervision. 
- Protection of financial institutions’ clients, e.g. MiFID. Complementarity of legal regulations and ethical and professional standards. 
- Ethical and professional standards, laws and regulations in the financial market - trends and perspectives. 
 
After the course, students will understand aims, context and significance of ethical standards and legal regulations in financial market. They will 
have a general knowledge of ethical standards and will be able apply them to business situations. They will get to know the basic codes of conduct 
regarding management of conflicts of interest. They will gain knowledge of basic issues regarding corporate governance. They will get an 
orientation of legal basis applicable to Polish financial market, including regulations regarding protection of financial institutions’ clients. They will 
understand implications of violating regulations of financial law and applicable standards. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U03, K_S01, K_S03 

Asset Allocation and 
Investment 
Strategies I 

  30             30 3 
projekt, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the 
equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research 
papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and 
practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment 
products. The target audience of the course are students interested in asset management. 
 
1-3. Basic investment models and characteristics of financial time series 
4-6. Basic methods of security analysis and their investment applications 
7-9. Multifactor models and their practical applications 
10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
13-15. Active and passive asset management. Performance attribution and analysis 
16-18. Momentum strategies and their implementation 
19-21. Event driven and merger arbitrage strategies 
22-24. Carry trade strategies and portfolios 
25-27. Long-short strategies in the equity markets 
28-30. Analysis of option investments 
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Students are expected to become familiar at an advanced level with: 1. fundamental investments models, characteristics of financial data and 
microstructure of financial markets from the perspective of asset management, 2. methods of construction and implementation of major classes of 
investment strategies used by actively managed funds, 3. risk and cost analysis of investment strategies, 4. performance attribution and analysis. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 295 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1000 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Time Series 
Analysis 

30     30         60 6 EP, projekt B 

ekonomia i 
finanse,  

informatyka, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The lecture gives theoretical basis for time series modeling. Participants will acquire theoretical knowledge about concepts and tools used in time 
series analysis and forecasting. The role of practical sections is to practice econometric analysis of time series: preparing the data, estimation and 
post estimation procedures, model verification and diagnostics, forecasts building and evaluation. Every topic discussed during the lecture will be 
illustrated with case study examples and exercises to be solved by students. R software will be used - its previous knowledge is not required. 
 
1. Decomposition of time series and simple extrapolative models [lectures 1-2] 
- classical decomposition methods in additive and multiplicative form 
- X12 procedure 
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- moving average and exponential smoothing, 
- seasonal smoothing 
- Holt and Holt-Winters models, 
- forecasting in extrapolative models 
Literature: Evans (2003) 
2. Univariate time series – modeling and forecasting [lectures 3-6] 
- stochastic process, deterministic process and time series – definitions, 
- weak and strong stationarity of time series, 
- random walk (with/without drift), white noise, 
- stationarity testing, unit root tests: DF/ADF, KPSS 
- autocorrelation and partial autocorrelation functions, correlograms, 
- autoregressive process AR(p) and its features, 
- moving average process MA(q) and its characteristics, 
- ARMA(p,q) models, stationarity conditions, Box-Jenkins procedure, information criteria AIC, SBC (BIC), parameter estimation and model diagnostics, 
- Portmanteau test, Box-Pierce and Ljung-Box tests, 
- integrated series, integration level, differentiation of series, 
- ARIMA models for integrated series, 
- forecasting in ARMA/ARIMA models, ex-ante forecast error, confidence intervals for the forecast, ex-post measures of forecast quality (absolute 
and percentage) 
- seasonal SARIMA models – estimation and forecasting, 
Literature: Brooks (2008), Charemza, Deadman (1997), Enders (2004) 
3. Modeling volatility [lectures 7-10] 
- stylized facts in financial time series, leptokurtic series, “fat tails”, leverage effect, 
- homoskedasticity vs. heteroskedasticity, 
- conditional vs. unconditional variance, 
- ARCH(q) process and its features, testing for conditional heteroskedasticity, 
- estimation of ARCH models, 
- generalized ARCH models (GARCH), estimation methods, 
- GARCH extensions: IGARCH, GARCH-M, GARCH-t, asymmetric GARCH models: EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH 
Literature: Brooks (2008), Enders (1995), Mills (1999), Tsay (2005) 
4. Multivariate time series models [lectures 11-13] 
- long-term relationships in financial time series 
- cointegration – definition and testing, estimation of cointegrating vector, Johansen test, error correction mechanism models (ECM), 
- Granger causality testing, 
- vector autoregression models (VAR), 
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- impulse response functions, 
- variance decomposition, 
- vector error correction mechanism models (VECM), 
Literature: Brooks (2008), Enders (1995), Charemza, Deadman (1997) 
5. Switching models [lectures 14-15] 
- Markov switching models 
- Threshold autoregressive models 
Literature: Brooks (2008), Tsay (2005) 
 
Students will be able to identify features of time series and select best modeling method. They will know how to decompose time series into its 
components, identify, estimate and interpret models in univariate and multivariate time series framework (for macroeconomic and financial data), 
produce and evaluate forecasts and verify research hypotheses. In addition, students will know how to apply wide range of models, including 
modeling non-stationary time series and long-run relationships between economic variables. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S03  

Asset Allocation 
and Investment 
Strategies II 

  30             30 3 
projekt, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse, 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the 
equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research 
papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and 
practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment 
products. The target audience of the course are students interested in asset management. 
 
1-3. Basic investment models, active and passive investment strategies 
4-6. Risk and returns of major hedge fund strategies 
7-9. Multifactor models and their practical applications 
10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
13-15. Momentum strategies and their implementation 
16-18. Event driven and merger arbitrage strategies 
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19-21. Carry trade strategies and portfolios 
22-24. Analysis of option investments 
25-27. Volatility trading strategies 
28-30. Tactical asset allocation 
 
Upon the course completion the student: 
-is familiar at an advanced level with fundamental investments models, 
-is familiar at an advanced level with the characteristics of financial data and microstructure of financial markets from the perspective of asset 
management, 
-is familiar at an advanced level with the methods of construction and implementation of major classes of investment strategies used by actively 
managed investment funds, 
-is able to perform risk and cost analysis of investment strategies 
-is able to analyze at an advanced level the returns and performance of major investment strategies 
-is familiar at an advanced level with investment data analysis 
-is familiar at an advanced level with computational details in the return analysis. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Equity and Fixed 
Income 

30     15         45 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Main objective of the course is to discuss problems of equity/corporate value and fixed income securities from practical perspective: construction, 
valuation and application in the field of financial markets. Course is comprised of two main building-blocks (preceded by one introductory lecture): 
1) corporate valuation, 
2) overview of fixed income securities, its valuation and application. 
 
LECTURE 1. Revision of basic concepts: 
- time value of money, 
- incorporation of risk into the model. 
PART I Corporate Valuation 
LECTURE 2. Introduction to Company Valuation 
LECTURE 3. Discounted Cash Flows Method in detail 
LECTURE 4. Weighted Average Cost of Capital 
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LECTURE 5. DCF in practice 
PART II Fixed Income Securities 
LECTURE 6. Overview of Fixed Income Securities and Bond Valuation. 
- basic fixed income securities: bonds and their features, 
- fixed income derivatives: futures, options, swaps, swaptions 
- bond valuation methods. 
LECTURE 7. Theory of Interest Rates 
- yield curve (possible shapes, theories of yield curve) 
- kinds of interest rates: spot rates, forward rates, simple and compounded interest (incl. logarithmic rates), short rates 
LECTURE 8. Risk associated with investing in bonds and its measurement 
- kinds of risks (incl. interest rate risk, reinvestment risk, liquidity risk, credit risk) 
- duration, convexity and other methods in quantifying interest rate risk. 
LECTURE 9. Forward Rate Agreements 
LECTURE 10. Interest Rate Swaps 
LECTURE 11. Modeling Option-like Fixed Income Securities 
           - Binomial Trees 
           - Black's Model 
LECTURE 12-13. Caplets, Floorlets/Caps, Floors 
LECTURE 14. Swaptions 
LECTURE 15. Bonds with Embedded Derivatives 
 
Students with given credit for this course can demonstrate knowledge at intermediate level concerning company valuation and fixed income 
securities and have acquired practical skills related to the subject of pricing and application of securities in question. Program of the course 
encompasses concepts that are required for (and in some cases goes beyond) CFA examination (related to the Fixed Income Analysis), nevertheless 
should not be treated as a preparatory course for CFA examination. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Derivatives 
Markets  

30     15         45 4 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse, 
informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course aims at profound understanding the specifics of derivative markets. 
Vast scope of real derivative instruments traded on world exchanges will be described: starting with plain futures/forwards, through swaps, vanilla 
options, exotic instruments, ending with advanced financial derivatives like CDS. Both theoretical (pricing) and practical (trading, risk management) 
aspects are going to be addressed with reference to various asset classes: stocks, commodities, currencies. Derivatives markets will be analyzed also 
in the context of recent macroeconomic developments and growing role of speculation in pricing the assets. The lecture will be conducted mainly via 
multimedia slideshows. Upon starting the course students are expected to have micro- and macroeconomic background as well as intermediate skills 
in mathematics and probability/statistics. 
 
The lecture starts with overview of main classes of tradable assets, such as stocks, indices, bonds, commodities (with subsectors), currency pairs and 
some alternative assets. These 
assets serve as underlying for derivative instruments. Leading stock and/or derivative 
exchanges will be introduced and described: NYSE, Euronext/Liffe, NYMEX, COMEX, 
CBOE, NYBOT, ICE and most liquid local exchanges. Highlighting their brief history and 
developments, consolidation processes. Detailed description of various types of derivatives: 
plain futures/forwards; vanilla options; swaps, exotic options. Vital practical issues will be 
tackled: pricing, real trade, commercial usage for risk management, arbitrage or speculation. 
In case of options practical aspects of Greek analysis will be presented. Discussing the 
volatility, nonlinearities and term structures. The contents of the lecture will be successively 
enriched with case studies and rooted in current market development context (monetary 
politics, boom-bust cycles, dominant role of speculation, etc.). Students will learn the 
empirics of derivatives markets, studying specific behaviors of respective underlying 
segments (e.g. agricultural commodities, emerging markets currencies. 
The course in general is intended to cast a multicolor light on derivatives world but with no in-depth analysis of formal regulations and juridical 
solutions. 
 
Students will acquire profound knowledge about derivative instruments, including: specifics of futures, various classes of options, swaps and 
alternative derivatives. The course's main aim is to popularize the specifics of derivatives with their broad practical usage possibilities (hedging, 
diversification, speculation). Theoretical aspects as pricing are to be confronted with real market trade. On finishing the course students possess 
versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of derivatives markets. They also gain up-to-date multi-aspect familiarity 
coupled with current macroeconomic background. Classes 
perform a complementary role of enhancing practical aspects. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_U01, K_U03, K_S01 
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Corporate Finance 30     15         45 4 EP B 
ekonomia i 

finanse, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Attendants to this course will get acquainted with theory and practice of financial management in a modern corporation. They will learn where a 
company can get financing and which financial instruments it should use. They will know instruments that are helpful in making key financial 
decisions on strategic and operational level. This course will be held as a lecture with classes. It is expected that students have intermediate 
knowledge in finance and accounting and some mathematical background. Credit will be given after three written exams - one from the lecture and 
two from classes. 
To fully participate in this lecture basic knowledge in finance is necessary. Mathematical analysis and some accounting intuitions will also be helpful. 

 
1. Goals and governance of the firm 
- basic principles of functioning of a listed company (board, management, shareowners,  limited liability) 
- role of financial manager 
- incentive and agency problems 
- different conflicts of interest and ways of managing them 
2. Investment decisions (2) 
- popular investment criteria (NPV, IRR, MIRR and other), their advantages, disadvantages 
- NPV rule in different applications 
- practical problems in capital budgeting 
- risk in capital budgeting and methods of its evaluation 
3. Risk and cost of equity capital (4) 
- Choosing a risk model 
- Risk-free rate 
- General risk premium. 
- Country risk premium. 
- Estimating betas. 
- Estimating lambdas. 
4. Overview of corporate financing. Equity and debt as a source of capital 
- equity issuance step by step procedure 
- underwriting, private placement, IPOs 
- capital dilution and privileged subscription 
- bonds issuance step by step 
- bank credit as an alternative source of long term financing 
5. Lessons of market efficiency 
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- Efficient Market: theory and evidence 
- Six lessons for financial managers 
6. Dividend policy 
- types of dividends 
- reasons to pay dividends 
- taxation and dividends 
- optimal dividend model 
7. Optimal capital structure (2) 
- traditional approach 
- Modigliani-Miller theorems 
- tradeoff theory 
- pecking order theory 
8. Calculating cost of capital of the firm 
- value of corporate debt 
- foreign capital cost and yield spread 
- WACC 
- financing and valuation - APV 
9. Mergers 
- reasons to merge and types of mergers 
- cost and gains of a merger 
- mergers financing and tactics 
- corporate restructuring 
10. Working capital management (classes) 
- cash management 
- inventory management 
- managing liquidity of assets and liabilities 
- trade credit and discounts 
11. Leasing (optional) 
- sensible and dubious reasons for leasing 
- financial and operating leases 
- when do financial leases pay 
 
After finishing this course student should: 
- know sources of capital and methods of its raising; 
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- be able to calculate cost of capital; 
- be able to evaluate investment projects 
- understand conflicts of interest and agency problems in a listed company; 
- know in what circumstances a company should merge, pay dividend or repay its debt; 
- be acquainted with problems concerning working capital management. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Computational 
Finance ( wersja 
podstawowa lub 
zaawansowana) 

      30         30 5 
projekt, 
egzamin 

praktyczny 
B 

ekonomia i 
finanse, 

informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course focuses on practical aspects of using MS Excel and VBA in computational finance. Participants will learn how to write simple macros and 
user-defined functions that improve efficiency of calculations. 
 
1. Introduction to VBA in Excel: 
Advanced Excel functions and procedures, data tables, access to Data Analysis and Solver, matrix algebra. 
VBA editor in Excel, simple macros, using Excel functions and VBA functions in code, communications between macros and spreadsheet. 
Writing VBA user-defined functions, manipulating arrays, pros and cons of developing VBA functions. 
2. Equities models: 
Portfolio optimization: risk-return representation of portfolios, generating the efficient frontier, combining risk-free and risky assets. 
Asset pricing: the single-index model, estimating beta coefficient, the CAPM model. 
3. Options on equities 
Intro to options on equities: the Black-Scholes formula, hedge portfolios, risk-neutral valuation, simple one-step binomial tree, call-put parity, 
dividends. 
4. Monte Carlo simulations: 
Geometric Brownian Motion, simulation with antithetic variables. 
5. Value at Risk. 
Different methods of calculating VaR. 
6. Other: 
Distance-to-Default, GARCH(1,1) estimation, Vasicek model, volatility models. 
 
After finishing this course student should: 
- know how to use selected advanced Excel functions; 
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- be able to write simple macros, and user-defined functions; 
- be able to perform simple Monte Carlo simulations; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07 K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S03 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/projekt B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major 
economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
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4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
     

Advanced 
Microeconomics ( 
lub Applied 
Microeconomics)  

30               30 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid-term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_U05, K_S01 

Advanced 
Macroeconomics 
(lub Applied 
Macroeconomics) 

30               30 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this 30-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and 
predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the 
macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The second part covers 
core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena 
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Detailed course program and readings 
Part I: Microeconomic Foundations 
1. Consumption [BB (2004): 1, Romer (2012): 8] 
2. Government sector [Romer (2012): 12] 
3. Neoclassical labor markets [Barro (1997): 2] 
4. Investment [BB (2004): 2, Romer (2012): 9] 
Part II: Economic Growth 
Neoclassical Growth Theory 
1. Solow-Swan model [Acemoglu (2009): 2, AH (2009): 1.2, BS (2004): 1, Romer (2012): 1] 
2. Growth empirics [Acemoglu (2009): 3, BS (2004): 11, 12, Romer (2012): 4] 
3. Overlapping generations (OLG) model [Acemoglu (2009): 9, Romer (2012): 2B] 
4. Ramsey-Cass-Koopmans (RCK) model [Acemoglu (2009): 8, AH (2009): 1.3, BS (2004): 2, 
Romer (2012): 2A] 
New Growth Theory 
1. AK models and externalities [Acemoglu (2009): 11, AH (2009): 2, BS (2004): 1.3, 4, 5, 
Romer (2012): 3] 
2. Expanding product variety models [Acemoglu (2009): 13, AH (2009): 3, BS (2004): 6] 
3. Improving product quality models [Acemoglu (2009): 14, AH (2009): 4, 5, BS (2004): 7] 
4. Diffusion of technology [Acemoglu (2009): 18, AH (2009): 7, BS (2004): 8] 
Part III: Business Cycles and Labor Markets 
1. Real Business Cycles (RBC) model [Romer (2012): 5] 
2. Models of unemployment [BB (2004): 5.3, 5.4, Romer (2012): 10] 
3. New Keynesian model and monetary policy [Romer (2012): 7, 11] 
4. Coordination failures and financial frictions [BB (2004): 5, Romer (2012): 6] 
 
Knowledge and skills 
1. Students know and understand the dynamic (expected) utility maximization problem of the consumer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
2. Students know and understand the dynamic (expected) profit maximization problem of the producer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
3. Students know and understand the methods of economic welfare evaluation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
4. Students are able to solve and analyze the following general equilibrium models: overlapping generations, Ramsey, endogenous growth, Real 
Business Cycles and New Keynesian. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
5. Students understand the basic theorems of welfare economics. They are able to distinguish competitive equilibrium from the Pareto optimum 
allocation/social planner allocation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
6. Students know and understand the forces governing the processes of long-run economic growth. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
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7. Students know and understand the forces governing the processes of business cycle fluctuations. S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, 
S2A_U07, S2A_U08 
General skills 
1. Students understand that macroeconomics can be applied to real economic and social issues and that the analysis can be performed using economic 
models. 
2. Students can interpret reality based on general equilibrium models and they are able to combine the microeconomic and macroeconomic view. 
3. Students are able to undertake employment in enterprises or public organizations that deal with design and assessment of economic policy. 
4. Students are able to formulate and present their views based on their knowledge and engage in discussion concerning these views. 
5. Students are able to fulfill their duties and plan the work schedule on their own. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_U05, K_S01 

Quantitative 
Strategies. High 
Frequency Data 

30     30         60 6 
EP, projekt, 
prezentacja 

B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this lecture is to give theoretical background for high frequency data analysis, which is used to prepare, test and implement quantitative 
trading strategies. Students will acquire knowledge about characteristics of high frequency data and tools used to evaluate trading strategies. 
Successful strategies for different intra-day investment horizon will be discussed. The role of practical sections is to build and verify own trading 
strategies on high-frequency data. Students will learn to prepare the data, aggregate it to desired frequency, backtest the strategy and verify the 
strategies from different perspectives (returns, risk, etc.). Topics discussed during the lecture will be illustrated with practical examples and exercises. R 
environment will be used - its previous knowledge is not required. 
 
Lecture 1: Organizational matters, introduction to R. 
Lecture 2: Introduction to quantitative trading, evolution of high-frequency trading, types of high-frequency trading strategies. 
Lecture 3: Characteristics of intra-day data, data sources, working with tick data, data adjustments. 
Lecture 4: Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: linear regressions. 
Lecture 5: Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: time series. 
Lecture 6: Backtesting and evaluating performance of trading strategies. 
Lecture 7: Strategies of the highest frequency, with position-holding periods of one minute or less. 
Lecture 8: Market microstructure models. 
Lecture 9: "Event arbitrage" strategies. 
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Lecture 10: Statistical arbitrage strategies. 
Lecture 11: Portfolio construction, multistrategy portfolios. 
Lecture 12: Factor models and factor based trading strategies. 
Lecture 13: Execution systems. 
Lecture 14-15: Students' presentations. 
Lab sections 
1. Introduction to R 
2. Dealing with time series data of different frequency, frequency conversion, data aggregation, plotting the series. 
3. Statistical and econometric analyses - correlation, regression, etc. 
4. Rolling analyses, storing partial results of analyses, loops and own functions. 
5. Backtesting of trading strategies, calculating evaluation statistics. 
6. Portfolio construction and evaluation. 
7. Students' presentations. 
 
Students will be able to analyze and aggregate high-frequency time series data. They will know how to prepare and backtest trading strategies, 
calculate appropriate evaluation statistics and select best performing strategy. In addition, students will be able to indicate successful strategies for 
different data frequencies. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

Risk Analysis and 
Modeling I 

  30             30 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we consider: liquidity risk and interest 
rate risks. Especially we concentrate on: gap analysis, costs of liquidity, prediction of liquidity requirement; interest rate gap, duration, convexity, 
improvements of duration’s calculation, goals of management based on the duration analysis, simulations of interest rates behavior. The seminar 
takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation. 
 
The seminar focuses on the modern risk evaluation and management. We consider: liquidity risk, interest rate risk. Additionally the normative aspect of 
supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on: 
1. liquidity gap analysis, costs of liquidity (alternative costs of funds and risk neutral probability premium), forecast of liquidity with simple and 
advanced methods, like for example ARIMA, replicating portfolio approach, liquidity indicators. 
On computers we execute: liquidity forecast, estimation of core deposits in bank, calculation of replicating portfolio, calculation and investigation of 
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liquidity adjusted value at risk. 
2. measurement of interest rate risk: interest rate gap, duration, convexity (other advanced measures), interest rate modeling: spot rate curve 
estimation (Nelson-Siegel approach), introduction to modeling short rate evolution via stochastic models (e.g. Vasicek model), interest rate risk 
management: goals of management based on the duration analysis. 
On computers we execute: simulation of net income affected by interest rate changes, duration analysis with extensions (for example, scenario 
simulations), impact of normative regulations on the choice of interest risk evaluation in financial institutions, estimation of yield curve based on 
stochastic evolution of spot rates. 
 
Student has knowledge about types of financial risk, basic method of measuring and managing the risk in financial institutions and enterprises.  
Student can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheet. He or she is able to recognize the impact of regulatory 
requirements on risk assessment. Student can apply different risk measures to the purposes of risk analysis, for example to calculate the gains or losses 
on the position or to increase the net income of the investment without rapid growth of risk.  
Student is aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk standards. The student 
implements the credit requirements on time.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

C++ in 
Quantitative 
Finance I 

      30         30 4 
egzamin 

praktyczny, 
projekt  

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed as a gentle introduction to C++ and the world of object-oriented programming with special emphasis on the problem of 
derivatives valuation.  
1. Creating a Basic Program 
Basic C++ Syntax. Compiling a C++ Program. Printing Text. Running a Compiled Program, Pausing Execution. Understanding White Space. Adding 
Comments to the Source Code. Using an IDE 
2. Simple Variables and Data Types 
Declaring Variables. Assigning Values to Variables. Printing Variables. Formatting Numbers. Understanding Type Conversion. Introduction to 
Characters. Introduction to Strings. Introduction to Constants. 
3. Operators and Control Structures 
Arithmetic Operators. If Conditionals. Using else and else if. The Ternary Operator. Logical and Comparison Operators. Increment and Decrement 
Operators. While Loop. For Loop 
4. Input, Output, and Files 
Taking Character Input. Discarding Input. Taking Numeric Input. Taking String Input. Taking Multiple Inputs. Reading in a Whole Line. Validating Input. 
Creating File Output. Using File Input 
5. Defining Your Own Functions 
Creating Simple Functions. Creating Functions that Take Arguments. Setting Default Argument Values. Creating Functions that Return a Value. 
Overloading Functions. Understanding Variable Scope 
6. Complex Data Types 
Working with Arrays. Working with Pointers. Structures. Revisiting User-Defined Functions 
7. Introducing Objects 
Creating a Simple Class. Adding Methods to a Class. Creating and Using Object. Defining Constructors. Defining Destructors. The this Pointer 
8. Class Inheritance 
Basic Inheritance. Inheriting Constructors and Destructors. Access Control. Overriding Methods. Overloading Methods. Making Friends 
9. Namespaces & Modularization 
Working with Included Files. The C Preprocessor. Understanding Namespaces. Linkage and Scope 
10. Working with Templates 
 
After the course students will be able to write and compile their own basic C++ applications. They will be able to design and deploy simple Monte-Carlo 
simulations which can approximate the theoretical prices of both non-path dependent and path-dependent options.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06 
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Theory and 
practice of option 
pricing 

      30         30 6 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main goal of the course is to deepen the knowledge of Black-Scholes-Merton option pricing theory in its formal, intuitive and purely practical 
dimension. During the course, students learn the exact assumptions of the model and its theoretical and practical limitations (transaction costs, the 
price discontinuity of the process, discrete adjustment of hedging positions), and reflect on pricing biases occurring when individual assumptions are 
not satisfied. Students will also learn how the market value options and what is required of a good valuation model. In this light, we will discuss 
possible improvements to the BSM theory, which should facilitate greater understanding of actual option prices quoted by the market. Theoretical 
considerations will be illustrated using practical examples and C ++ /VBA codes. 
 
The detailed content of the course is presented below. 
• Review of option pricing 
• Theory and practice of dynamic replication: implied and realized volatility 
• P&L of a delta-hedged portfolio 
• Practical limitations of replication: transaction costs and discrete time steps 
• Volatility smile – causes and consequences 
• Volatility smile and pricing vanilla and exotic options 
• Calibration and model risk 
• Pricing models accounting for volatility smile 
 
Upon completion of the course the student: 
- knows how to price call and put options within the Black-Scholes framework, and understands the main assumptions underlying the theory 
- knows basic conventions used in option markets, as well as knows and understands the concept of implied volatility 
- correctly identifies the main risk factors underlying investment in options 
- knows how to analyze theoretically and model quantitatively the results of the main option trading strategies, including dynamic hedging/replication 
- is familiar with the main numerical techniques used for pricing and analyzing options (Monte Carlo simulation, finite different schemes) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_U03, K_U04, K_U06, K_S01 

Master Thesis 
Seminar 

    30         30 3 EU/projekt B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is devoted to design own empirical study, data 
collection and choosing the appropriate methodology. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

 i 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
 
4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanyc

h do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
     

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 różne formy - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U05 
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Risk Analysis and 
Modeling II 

  30             30 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we calculate: value at risk 
calculation, currency limits, portfolio analysis in currency basket modification, capital requirement for the currency and credit risk; different forms of 
credit scoring and credit rating, credit default models, models of credit risk based on options pricing, migrations matrices and its further 
augmentation. The seminar takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation. 
 
The seminar focuses on the modern risk evaluation and management. We consider: value at risk, currency risk, and credit risk. Additionally the 
normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on calculation of: 
1. value at risk, expected shortfalls, portfolio analysis in currency basket modification. 
On computers we execute: calculation of value at risk with three basic methods, reduction of currencies in basket portfolio, modelling correlations 
and volatilities in Monte Carlo simulation, Cholesky decomposition, introduction to use of copulas, calculation of VaR with GARCH models. 
2. different forms of credit scoring (Altman’s model, logit model, methods of classification, neural network, genetic algorithms). The most important 
models quantifying contemporary risk exposure, such as: credit default models (both in default mode - DM, and in marking to market mode - MTM), 
models of credit risk based on options pricing (e.g. KMV Model), credit migration's matrices (Credit metrics, Credit Portfolio) and its further 
augmentations. 
On computers we execute: scoring rating of retail customers sample, migration matrices calculation, estimation of the default probability in KMV 
model and distance to default, Credit Risk Plus mass-of-probability-change over time. 
 
Student has knowledge about types of financial risk, basic method of measuring and managing the risk in financial institutions and enterprises. 
Student can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheet. He or she is able to recognize the impact of regulatory 
requirements on risk assessment. Student can apply different risk measures to the purposes of risk analysis, for example to calculate the value at risk 
or to increase the net income of the investment without rapid growth of risk. 
Student is aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk standards. The 
student implements the credit requirements on time. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

C++ in 
Quantitative 
Finance II 

  30             30 5 
egzamin 

praktyczny, 
projekt 

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is a continuation of its 1st part. It provides more advanced elements of object-oriented programming. Practical examples of using Monte-
Carlo simulations in  valuations of exotic derivatives are presented. Also students will learn how to integrate C++ with MS Excel and R language.  
 
1. Advanced OPP 
Static Attributes and Methods. Virtual Methods. Abstract Methods. Operator Overloading. The << Operator. Multiple Inheritance. Virtual Inheritance 
2. Inheritance 
Class inheritance: basic inheritance, inheriting constructors and destructors, access control, overriding and overloading methods. Virtual functions. 
Passing of arguments. Using overloading operators. Private and public data. Defining constructors and destructors. 
3. Error Handling and Debugging 
Debugging Techniques. Returning Error Codes. Using assert(). Catching Exceptions 
4. Dynamic Memory Management 
Static and Dynamic Memory. Allocating Objects. Allocating Arrays of Dynamic Size. Returning Memory from a Function or Method. The Copy 
Constructor and the Assignment Operator. Static Object Type Casts. Performing Dynamic Object Type Casts. Avoiding Memory Leaks 
5. More advanced methods of OPP 
Virtual constructors and bridge pattern. Separating interface and implementation. More complicated design patterns. Using of templates. Advanced 
OOP: static/virtual/abstract methods, multiple and virtual inheritance. 
6. Random number class 
Developing random number class with reusable interface and adequate random number generator. Implementation of antithetic sampling. 
7. Pricing of exotic derivatives. 
Monte-Carlo for path dependent exotic derivatives. Template pattern. Pricing of Asian options. 
8. Trees 
Pricing based on trees. Discretization of a Brownian motion. Pricing of American options. The idea of discounted future values. Templates as an 
alternative to inheritance methods. Numerical methods for computing implied volatility. 
9. Interfacing C++ and Excel 
The object model in Excel. Accessing Excel objects from C++. Getting data into C++ from Excel. Display vector and matrix data in Excel. Displaying 
functions in Excel 
10. Integration of C++ with R 
Rcpp package, Inline package, core data types, plotting from C++ via R, RcppArmadillo, 
 
After the course students will be able to created more advanced C++ applications, using the idea of object inheritance.  They will be also able to 
integrate their efficient C++ option pricers with MS Excel and R language environment. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06 
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Empirics of 
Financial Markets 

  30             30 5 
projekt i 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, fixed income). The 
course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns from major financial instruments. Both 
active attendance and positive assessment of individual students' assignments are required to pass the course. 
 
1.Introduction - basic concepts in quantitative finance 
2-3. Efficiency of financial markets: the concept and its empirical testing 
4-5. Are returns forecastable? Random walk as a model and its empirical verification. 
6-7. Model definition of normal and excessive returns: CAPM and its extensions, APT. Empirical examples. 
8. Volatility modelling: ARCH and GARCH models 
9. Term structure of the interest rates (yield curve) 
10.FX market: exchange rate theories and their tests. 
11-15. Students' presentation of their assignments. 
 
Students are able to model and to forecast prices and returns of basic financial assets (equity, debt instruments, fx) in a comprehensive manner, 
including designing the research, building and estimating the proper model, interpreting its results and reporting the outcome of the whole exercise. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_U03, K_05, K_S01 

Automatic 
Transactional 
Systems 

      30         30 5 
T, projekt, 
aktywność 

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The general aim of this course is to familiarize students with development of trading strategies using Python language. Students are expected to 
become familiar with the mechanics of quantitative trading in the financial markets, characteristics of financial data and measures of trading 
strategies evaluation. The specific aim of this course is to give a practical background for the process of preparing advanced quantitative trading 
strategies. 
 
Course content: 
1. Short introduction to Python and its syntax. Preparation of the PyCharm environment/ Installation of Anaconda Python distribution. Organizational 
matters. 
Python flow control: conditional expressions (if, else, elif), loops (for ,while), user-defined functions. 
2. Object Oriented Programming (OOP) in Python part I (classes, methods, objects, complex built-in structures in Python: list, dictionary, tuple, set) 
3. Object Oriented Programming (OOP) in Python part II (inheritance, multiple inheritance, operator overloading) 
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4. Advanced topics in Python: files operation (read/write),regular expressions, lambda function, time series visualization with matplotlib, use of 
automatic http requests package. 
5. Linear algebra with NumPy +Data handling and wrangling with Pandas. 
6. Solving mathematical problems in Python part I (root-finding algorithm, factorial calculation). Use of recursive functions. 
7. Solving mathematical problems in Python part II (integral calculation). Use of Monte Carlo simulation. 
8. Python for finance. The role of normal distribution (and its alternatives) in financial markets (normality tests on examples). Empirical properties of 
asset returns (stylized facts). 
9. Option pricing models. 
10. Back testing Minimum Variance portfolios, Maximum Sharpe Portfolio. Measures of trading strategy performance. 
11. Trading systems based on Technical Analysis methods. 
12. Strategies based on Machine Learning. Artificial Neural Network. 
13. Strategies based on Machine Learning. Support Vector Machine. 
14. Statistical Arbitrage strategies. Pair Trading. 
15. Students presentations. 
 
Knowledge: 
After finishing the course student knows the fundamentals of Python programming. Student knows how to use Python and its packages to prepare 
and analyze data to solve financial problems and build own investment strategies. 
Skills 
Student is able to prepare Python programming environment and install required packages. 
Student is able to implement in Python own investment strategies. 
Social Competence 
Participant understands that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills 
to seek knowledge ,and update it to constantly changing Python libraries. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_S03 

Master Thesis 
Seminar and 
preparation of the 
thesis for the 
diploma 
examination 

                0 8 

złożenie i 
obrona 
pracy 

magisterskie
j 

B 

ekonomia i 
finanse 

matematyk
a 

informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Preparation of the thesis for the diploma examination 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
 
 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 54% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Matematyka 16% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Informatyka 30% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED Ekonomia 0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS (co stanowi 30%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 ECTS (co stanowi 96%) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 119, w tym 113 w ramach dziedziny ekonomia i 
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przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

finanse oraz 6 w ramach OGUN z profilu 
humanistycznego.  
 
Powyższe liczby wynikają z faktu, iż większość 
przedmiotów przypisana jest jednocześnie do 
dziedziny ekonomia i finanse oraz dodatkowo do 
dziedziny informatyka i/lub dziedziny 
matematyka. 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

88 ECTS (co stanowi 73%) 
 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Program kształcenia nie przewiduje 
obowiązkowych praktyk na studiach II stopnia 
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Załącznik nr 123 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  
 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 55% Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 30%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 
na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu 

studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorię finansów, a także zaawansowane metody 
ilościowe, w szczególności znajdujące zastosowanie w wycenie instrumentów 
pochodnych, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesie alokacji 
aktywów oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zjawiska finansowe, poszerzone o podstawy ekonomiczne oraz 
posiada umiejętność ich rygorystycznego analizowania i prognozowania. 

P7S_WG 

K_W03 Zna i rozumie cele, kontekst oraz znaczenie standardów etycznych i regulacji 
prawnych na rynkach finansowych. 

P7S_WK 

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK 

K_W05 Zna najnowsze osiągnięcia analityczne i trendy w światowej literaturze 
finansowej. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W06 Zna najnowsze narzędzia analityczne, informatyczne i programistyczne 
pozwalające na obróbkę danych empirycznych oraz praktyczną implementację 
modeli stosowanych w rozmaitych zagadnieniach z obszaru finansów 
ilościowych, w tym m. in. w wycenie instrumentów pochodnych, procesie 
alokacji aktywów, zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, tworzenia 
automatycznych strategii inwestycyjnych czy też prognozowania finansowych 
szeregów czasowych. 

PS7_WG 

K_W07 Zna i rozumie od strony matematycznej zasadę działania modeli analitycznych PS7_WG 
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stosowanych w zagadnieniach z obszaru finansów ilościowych, w tym wyceny 
instrumentów pochodnych, modelowania zmienności, zarządzania ryzykiem 
portfela inwestycyjnego, procesów stochastycznych, symulacji Monte-Carlo i 
podobnych. 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania, implementacji i 
oprogramowania modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych 
adresujących problemy z obszaru finansów, w tym modelowania 
ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, modelowania 
zmienności, wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem portfela 
inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych i 
języków programowania, w tym R, C++, Python i/lub VBA. 

PS7_UW 

K_U02 Posiada umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego 
bazującego na sygnałach generowanych automatycznie. Umiejętność 
wdrożenia takiego systemu w praktyce, właściwej jego oceny i sprawnego 
zarządzania ryzykiem z nim związanym. 

PS7_UW 

K_U03 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych 
analiz w języku angielskim. 

PS7_UK, PS7_UW 

K_U04 Potrafi prawidłowo zaplanować badanie empiryczne, skutecznie kierować pracą 
zespołu i dostarczyć poprawne rozwiązanie problemu w określonych ramach 
czasowych.  

PS7_UW, PS7_UK, PS7_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem 
terminologii specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w 
obszarze finansów ilościowych (Quantitative Finance) 

PS7_UK 

K_U06 Potrafi zoptymalizować działanie modeli statystycznych, ekonometrycznych i 
matematycznych, dokonać wyboru ich właściwych parametrów i wykorzystać te 
modele do rozwiązania problemu i/lub wykonania prognozy. 

PS7_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji 
finansów ilościowych. 

PS7_KK 
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K_S02 Jest przygotowany do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w 
sektorze finansowym w kraju i zagranicą. 

PS7_KO, PS7_KR 

K_S03 Jest przygotowany do realizacji samodzielnych i zespołowych projektów 
badawczych i analitycznych. 

PS7_KO, PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 
różne formy 

(T/EU/EP/projekt) 
- - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U05 

OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH 

              4 4 0,5 T - - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The subject of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational safety and health, elements of labor law, fire protection as 
first aid in the event of an emergency. 
Occupational health and safety are all legal norms and means of research aimed at creating an employee's working conditions so that they can 
work in a productive way without exposing themselves to unjustified risk of accident or occupational disease and excessive physical and mental 
strain. The specificity of the higher education institution requires the provision of safe and hygienic working conditions not only to the employees 
employed by the university, but also to the trainees. 
 The condition of completing the occupational health and safety training is: 
1) get acquainted with materials placed on the platform, 
2) get the right number of points from the selection test. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05 
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Intellectual Property 
Protection 

              6 6 0,5 T - - 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of the course is to familiarize students with the basic information in the field of copyright and certain general aspects of industrial property 
rights. Course participant will acquire knowledge about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will 
be able to apply them at basic level. Students will be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and 
the complexity of these issues. 
The course is designed to familiarize students with the basic information on copyright and indicate some issues of industrial property protection. 
Special attention will be paid to copyright protection in the context of studying at university and research. Course participant will acquire knowledge 
about the sources of law and fundamental concepts relating to intellectual property rights and will be able to apply them at basic level. Students will 
be aware of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these issues. 
The following topics will be covered: 
    1) National (Polish) legal acts of intellectual property rights protection 
    2) The general concepts of intellectual property rights - the scheme of intellectual property rights 
    3) Some aspects of industrial property rights (patents, trademarks, /industrial/ designs) 
    4) Right-holder, subject and content of the copyright - moral and economic rights, the idea of neighboring rights, specific rules for computer 
software 
    5) The practical aspects of copyright law - how to use the third parties works (e.g. copying, bibliographical references), use of third parties 
research results and databases, the concept of plagiarism, how to protect own works - copyright issues in scientific papers and dissertations. 
    6) The copyright protection and the Internet 
Student has knowledge about the sources of law, the general concepts and issues in the field of legal protection of intellectual property 
Participants knows the basic rules and the consequences of the use of copyright protection (in particular in terms of functioning at university) and 
the elements of industrial property protection. 
Student has the ability to use in everyday life general concepts relating to the protection of intellectual property 
Participants knows at a basic level how to apply the provisions of copyright protection, in particular concerning the use of third parties works in 
terms of studies and research work, taking into account specific issues of copyright protection on the Internet. 
Student has a general awareness of protection of intellectual property rights (in particular in the field of copyright) and the complexity of these 
issues. 
Student recognizes the importance of intellectual property protection in various aspects of society. 
Participant is aware of their actions in relation to the subject of intellectual property rights (in particular in the subject of copyright) and rights in 
relation to the works of his own authorship 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 



 

7 
 

Statistics & 
Econometrics 

30               30 1 EP   
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
The lecture gives theoretical basis for basic statistics analysis and econometrics modelling. Participants will acquire theoretical knowledge about 
basics concepts and tools used in statistics and econometrics. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples 
and exercises to be solved by students. The course is obligatory for students of Quantitative Finance. 
1. Introduction & organizational tasks [Lecture 1] 
2. Evaluation Exam [Lecture 2] 
3. Introduction to statistics [Lectures 3-5] 
a. Descriptive statistics, 
i. Population versus sample, 
ii. Measures of central tendency, variation & position, 
b. Probability, Random Variable & Probability distributions, 
i. Discrete and continuous variables, 
ii. Central Limit Theorem, 
iii. Main discrete and continuous probabilistic distributions: normal, lognormal, geometric, binomial, Poisson, Student's t, F, chi-square, gamma, 
normal multivariate distribution. 
4. Basics of statistical interference [Lectures 6-9] 
a. Essential concepts of statistical inference, 
b. Point estimation and confidence intervals, 
c. Statistical tests about parameters, 
d. Tests about frequencies, 
e. Testing hypotheses of independence, normality, and symmetry for returns, 
f. Nonparametric tests of goodness-of-fit, independence, two-sample comparison, 
g. One-factor and multiple ANOVA, 
h. Nonparametric ANOVA, 
i. Covariance, correlation. 
5. Introduction to Econometrics [Lectures 10-14] 
a. What is Econometrics? 
b. Econometrics model & estimation of parameters, 
c. Regression analysis: estimation, OLS, Likelihood functions, Tests of fit, 
d. Elementary stochastic processes, 
e. Simple Monte-Carlo simulations. 



 

8 
 

 
Students will learn how to perform the main procedures of statistical inference, such as point estimation, interval estimation, parametric and 
nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. Additionally, they will learn how to prepare basic 
econometrics model using basic approaches (such as OLS). 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U1, K_S03 

Introduction to 
Quantitative Finance 

30               30 3 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of this course is to familiarize students with the key topics in modern finance. The first part of the course introduces key “underlying” 
instruments – stocks, bonds, FX etc. – and discusses the main theories developed for thinking about the relationship between risk and return, and 
the pricing of assets more generally. The second part of the course develops tools and techniques used for the valuation of financial derivatives, i.e. 
claims that promise some payment contingent on the behavior of a given underlying instrument. Finally, the third part of the course investigates 
theoretical and empirical arguments for market efficiency and behavioral finance. 
 
The detailed contents of the course: 
• Preliminaries: basic financial arithmetic 
• No arbitrage axiom: the bedrock of modern finance 
• Risk and return principles: the Markowitz framework 
• Capital Asset Pricing Model: theory and applications 
• Derivatives: more sophisticated instruments call for more sophisticated tools 
• Replication and risk neutrality: binomial trees 
• Martingales and the fundamental theorem of finance 
• From binomial trees to continuous-time limit: the Black-Scholes formula 
 
The student after completion of this course should: 
• know the concept of mean-variance portfolio efficiency; 
• distinguish between idiosyncratic and systematic risk factors and understand why investors are only rewarded for taking systematic risk; 
• understand that the expected value of something is not a good guide to its price; 
• understand the difference between risk-neutral and real-world probability measure; 
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• be able to derive the Black-Scholes option pricing formula and explain the idea be-hind it. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,K_W03, K_W04, K_W05, K_S01, K_S03 

Macroeconomics for 
Finance 

30               30 3 T B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The aim of this course is to give the macroeconomic perspective of financial markets. It provides an explanation of the causes and consequences of 
short- and long-term interest rates changes as well as exchange rate fluctuations. In particular the role of monetary and fiscal policy is underlined 
and exchange rate systems and exchange rate determinants are discussed. 
 
The detailed content of the course: 
I Monetary policy: 
1. Monetary policy goals, instruments and strategies; (course hours: 2); 
2. Time-inconsistency problem of monetary policy and its solutions (course hours: 2); 
3. Monetary policy tools: OMOs, discount lending, reserve requirements, interest on reserves; monetary policy rules (course hours: 4); 
4. Monetary transmission mechanism (course hours: 2); 
5. Zero lower bound and non-conventional monetary policy; central banks’ communication and forward guidance (course hours: 2); 
II Fiscal policy: 
1. The term and risk structure of interest rates; determinants of sovereign bonds yields (course hours: 4); 
2. Public debt dynamics, fiscal sustainability (course hours: 2); 
3. Sovereign debt crises (course hours: 2); 
III Exchange rates: 
1. Determinants of exchange rates; Purchasing Power Parity; Interest Rate Parity; foreign exchange market efficiency; carry trade; portfolio balance 
model (course hours: 4); 
2. Exchange rate regimes (course hours: 2); 
3. Currency crises (course hours: 2); 
IV Financial cycles and business cycles (course hours: 2). 
 
The student after completion of this course should: 
• understand the role of the central bank and be able to explain how the central banks operate; 
• know different exchange rate regimes and be able to explain their advantages and disadvantages; 
• know theory of exchange rate determination; 
• be able to analyze the public debt dynamics and understand risks associated with high public debt; 
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• know the concept of financial cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_S01 

Mathematical 
Methods in Finance  

30     30         60 7 EP, prace domowe - 
ekonomia i 

finanse, 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1.The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in the economics and 
finance. Rigorous mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic problems. 
2. Basic content: nonlinear programming, differential and difference equations, optimal control, dynamic programming, stochastic differential 
equations, partial differential equations. 
 
Detailed content: 
I. Non-linear programming (2 lectures) 
Constrained optimization. Equality constrains and the theorem of Lagrange. The constraint qualification. The Lagrangean multipliers. Inequality 
constrains and the theorem of Kuhn and Tucker. The constraint qualification. The Kuhn-Tucker multipliers. 
II. Differential and difference equations. (4 lectures) 
Constant coefficient linear differential equation (ODE) systems. Jordan canonical form of ODE systems. Fundamental matrix. Qualitative solution: 
phase portrait diagrams. Nonlinear systems. Fixed points. Linearization of dynamic system in the plane. Linearization theory in higher dimensions. 
Hyperbolic points. Theorem of Hartman and Grobman. Phase diagrams of nonlinear dynamical systems. 
Review of difference equations. Linear difference equations. Non-linear difference equations and phase diagram. First order difference equations 
systems. Jordan canonical form. Discrete time version of linearization theory. 
III. Opimal control. (2 lectures) 
Pontryagin’s maximum principle. Transversality conditions. Transversality conditions in infinite horizon problem. Second variations and sufficient 
conditions. 
IV. Dynamic programming. (2 lectures) 
Dynamic programming problems. The Principle of Optimality. The value function. Bellman equation. Euler equations. 
V. Stochastic differential equations and partial differential equations. (5 lectures) 
Probability spaces, random variables and stochastic processes. Brownian motion. Construction of the Ito integral. The Ito integral. Properties of the 
Ito integral. 1-dimensional Ito processes. 1-dimensional Ito formula. The martingale representation theorem. Stochastic differential equations - 
examples and some solution methods. Existence and uniqueness theorem for stochastic differential equations. Weak and strong solutions. Partial 
differential equations. 
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A student should be able to: 
- solve constrained optimization problems, 
- solve simple differential and difference equations, 
- analyze nonlinear differential and difference equations and systems of equations, 
- solve and analyze optimal control problems, 
 solve basic stochastic differential equations, 
- calculate Ito integrals, 
- solve basic linear parabolic partial differential equations, 
- use the above techniques in economic modeling and finance. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_U06, K_S03 

Financial Statement 
Analysis 

30     15         45 6 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The purpose of the course is to familiarize students with general principles of the financial reporting system, underscoring the critical role of analysis 
of financial reports in investment decision making, including the principal financial statements (the income statement, balance sheet, cash flow 
statement and statement of changes in owners' equity) which allows a financial analyst to evaluate trends in performance of different companies 
over the same period. In addition, specific categories of assets and liabilities that are particularly susceptible to the impact of alternative accounting 
policies and estimates will be discussed. 
 
1. Financial reporting mechanics 
Describing the three groups into which business activities are classified for financial reporting purposes. Introduction of the linkages among the 
financial statements. Consequences of timing differences between the elements of a transaction. An overview of how information flows through a 
business's analysis. 
2. Financial statement analysis 
Scope of financial statement analysis, sources of information used in financial statement analysis, including the primary financial statements 
(income statement, balance sheet and cash flow statement), a framework for guiding the process of financial statement analysis. 
3. Financial reporting standards 
The objective of financial statements and the importance of financial standards. Describing trends toward convergence of global financial reporting 
standards and characteristics of an effective financial reporting framework. Presentation of International Financial Reporting Standards (IFRS) 
framework. Comparison of IFRS with alternative reporting systems. 
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4. Balance sheet 
Structure and components of the balance sheet, measurement bases for assets and liabilities, components of equity. 
5. Income statement 
Description and analysis of income statement components, basic principles and selected applications related to the recognition of revenue and 
expenses, calculation of earnings per share. 
6. Cash flow statement 
Components and format of the cash flow statement, classification of cash flows under IFRS and U.S. GAAP, linkages of the cash flow statement with 
the income statement and balance sheet, direct and indirect methods of cash flow statement preparation. 
7. Statement of changes in shareholders' equity and Additional information 
Structure and components of these statements and its usefulness in financial statement analysis. 
8/9. Financial analysis techniques 
Description of analytical tools and techniques, calculating, analyzing and interpreting financial data. 
10/11. Financial statement analysis: application 
Description of the use of financial statement analysis to evaluate a company's past financial performance and basic approaches to projecting a 
company's future financial performance. 
12. Inventories 
Definition, classification and scope of inventories, initial valuation, valuation at the balance sheet date, the rules of measurement of inventories 
during an accounting period, impairment of inventories and its reversal. 
13. Long-term assets 
Accounting for the acquisition and disposal of long-term tangible and intangible assets, allocation of those assets over their useful lives, impairment 
and revaluation. 
14. Long-term liabilities and leases 
Accounting for long-term bonds and leases, description of the debt treatment with equity features. 
15. Conclusion and examination. 
 
Students will be provided with intermediate knowledge of financial accounting procedures and the rules that govern disclosure. 
Students should be able to record business transactions in books of accounts, prepare the following financial statements: 
- balance sheet, 
- income statement, 
- cash flow. 
They will be provided with knowledge of depreciation of tangible assets, impairment of inventory and financial investment, differed taxes and on- 
and off - balance sheet debt techniques, application and International Standards convergence. 
The student has knowledge of the financial reporting and differences between Polish and international financial reporting standards. The student 
has knowledge of basic categories on financial statements (balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, account of changes in equity 
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and notes to financial statements), which may have a significant impact on the information presented in the reports and therefore decisions made 
by stakeholders on the basis of these reports. The student has knowledge of the preparation of financial statement analysis using indicators of 
profitability, efficiency, debt, market value and liquidity. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U03, K_S01, K_S03 

Ethical Standards 
and Financial Law 

30               30 3 EP - 
ekonomia i 

finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The main course objective is a presentation of backgrounds and significance of ethical and professional standards and legal regulations in the 
financial market. The basic expected result of instruction is getting knowledge of existing regulations and standards and ability to apply them to 
factual situations. The course is focused both on regulations and standards of international scope as well as those applicable in Poland. The course is 
conducted as a lecture in English and it is intended for a first-year students of II degree studies, major: Quantitative Finance. The final grade is based 
on the written exam. 
 
The lecture focus is to show students significance of ethical and professional standards and legal regulations in the financial market and present 
their backgrounds and consequences. The course introduces an overview of main existing regulations and standards, both applicable in Poland and 
of international scope, as well as it shows how to apply them to factual situations. The following topics will be covered: 
- The course content in a big picture - its economic, social and philosophical context. Significance of formal and informal norms in economy - an 
institutional approach. Morality and speculations - a historical preview. 
- Historical backgrounds of ethical standards and legal regulations regarding financial markets. Financial frauds versus financial crises. Reputational 
capital and the role of trust. Review, aims and significance of professional standards regulating behaviors of financial market's actors. 
- Professionalism: knowledge of the law, independence and objectivity, honesty. Case studies and standard application. 
- Nonpublic information and market manipulation. Case studies and standard application. 
- Duties to clients, employees and employer. Case studies and standard application. 
- Investment analyses, investment recommendations and financial statements. Case studies and standard application. 
- Conflicts of interest. Case studies and standard application. 
- International ethical and professional standards, e.g. Global Investment Performance Standards. 
- Polish ethical standards applying to investment advisors (DI) and stock brokers (MPW). 
- Corporate governance. 
- Compliance and internal corporate ethical standards and code of conduct. 
- Corporate social responsibility. 
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- Legal basis of financial market in Poland. Financial law institutions. Basics of legal regulations related to financial system supervision. 
- Protection of financial institutions’ clients, e.g. MiFID. Complementarity of legal regulations and ethical and professional standards. 
- Ethical and professional standards, laws and regulations in the financial market - trends and perspectives. 
 
After the course, students will understand aims, context and significance of ethical standards and legal regulations in financial market. They will 
have a general knowledge of ethical standards and will be able apply them to business situations. They will get to know the basic codes of conduct 
regarding management of conflicts of interest. They will gain knowledge of basic issues regarding corporate governance. They will get an 
orientation of legal basis applicable to Polish financial market, including regulations regarding protection of financial institutions’ clients. They will 
understand implications of violating regulations of financial law and applicable standards. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_U03, K_S01, K_S03 

Asset Allocation and 
Investment 
Strategies I 

  30             30 3 
projekt, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the 
equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research 
papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and 
practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment 
products. The target audience of the course are students interested in asset management. 
 
1-3. Basic investment models and characteristics of financial time series 
4-6. Basic methods of security analysis and their investment applications 
7-9. Multifactor models and their practical applications 
10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
13-15. Active and passive asset management. Performance attribution and analysis 
16-18. Momentum strategies and their implementation 
19-21. Event driven and merger arbitrage strategies 
22-24. Carry trade strategies and portfolios 
25-27. Long-short strategies in the equity markets 
28-30. Analysis of option investments 
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Students are expected to become familiar at an advanced level with: 1. fundamental investments models, characteristics of financial data and 
microstructure of financial markets from the perspective of asset management, 2. methods of construction and implementation of major classes of 
investment strategies used by actively managed funds, 3. risk and cost analysis of investment strategies, 4. performance attribution and analysis. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 295 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1000 
 
4.2 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
punkty 

ECTS 

Time Series 
Analysis 

30     30         60 6 EP, projekt B 

ekonomia i 
finanse,  

informatyka, 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The lecture gives theoretical basis for time series modeling. Participants will acquire theoretical knowledge about concepts and tools used in time 
series analysis and forecasting. The role of practical sections is to practice econometric analysis of time series: preparing the data, estimation and 
post estimation procedures, model verification and diagnostics, forecasts building and evaluation. Every topic discussed during the lecture will be 
illustrated with case study examples and exercises to be solved by students. R software will be used - its previous knowledge is not required. 
 
1. Decomposition of time series and simple extrapolative models [lectures 1-2] 
- classical decomposition methods in additive and multiplicative form 
- X12 procedure 
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- moving average and exponential smoothing, 
- seasonal smoothing 
- Holt and Holt-Winters models, 
- forecasting in extrapolative models 
Literature: Evans (2003) 
2. Univariate time series – modeling and forecasting [lectures 3-6] 
- stochastic process, deterministic process and time series – definitions, 
- weak and strong stationarity of time series, 
- random walk (with/without drift), white noise, 
- stationarity testing, unit root tests: DF/ADF, KPSS 
- autocorrelation and partial autocorrelation functions, correlograms, 
- autoregressive process AR(p) and its features, 
- moving average process MA(q) and its characteristics, 
- ARMA(p,q) models, stationarity conditions, Box-Jenkins procedure, information criteria AIC, SBC (BIC), parameter estimation and model diagnostics, 
- Portmanteau test, Box-Pierce and Ljung-Box tests, 
- integrated series, integration level, differentiation of series, 
- ARIMA models for integrated series, 
- forecasting in ARMA/ARIMA models, ex-ante forecast error, confidence intervals for the forecast, ex-post measures of forecast quality (absolute 
and percentage) 
- seasonal SARIMA models – estimation and forecasting, 
Literature: Brooks (2008), Charemza, Deadman (1997), Enders (2004) 
3. Modeling volatility [lectures 7-10] 
- stylized facts in financial time series, leptokurtic series, “fat tails”, leverage effect, 
- homoskedasticity vs. heteroskedasticity, 
- conditional vs. unconditional variance, 
- ARCH(q) process and its features, testing for conditional heteroskedasticity, 
- estimation of ARCH models, 
- generalized ARCH models (GARCH), estimation methods, 
- GARCH extensions: IGARCH, GARCH-M, GARCH-t, asymmetric GARCH models: EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH 
Literature: Brooks (2008), Enders (1995), Mills (1999), Tsay (2005) 
4. Multivariate time series models [lectures 11-13] 
- long-term relationships in financial time series 
- cointegration – definition and testing, estimation of cointegrating vector, Johansen test, error correction mechanism models (ECM), 
- Granger causality testing, 
- vector autoregression models (VAR), 
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- impulse response functions, 
- variance decomposition, 
- vector error correction mechanism models (VECM), 
Literature: Brooks (2008), Enders (1995), Charemza, Deadman (1997) 
5. Switching models [lectures 14-15] 
- Markov switching models 
- Threshold autoregressive models 
Literature: Brooks (2008), Tsay (2005) 
 
Students will be able to identify features of time series and select best modeling method. They will know how to decompose time series into its 
components, identify, estimate and interpret models in univariate and multivariate time series framework (for macroeconomic and financial data), 
produce and evaluate forecasts and verify research hypotheses. In addition, students will know how to apply wide range of models, including 
modeling non-stationary time series and long-run relationships between economic variables. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S03  

Asset Allocation 
and Investment 
Strategies II 

  30             30 3 
projekt, 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse, 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the 
equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research 
papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and 
practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment 
products. The target audience of the course are students interested in asset management. 
 
1-3. Basic investment models, active and passive investment strategies 
4-6. Risk and returns of major hedge fund strategies 
7-9. Multifactor models and their practical applications 
10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
13-15. Momentum strategies and their implementation 
16-18. Event driven and merger arbitrage strategies 
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19-21. Carry trade strategies and portfolios 
22-24. Analysis of option investments 
25-27. Volatility trading strategies 
28-30. Tactical asset allocation 
 
Upon the course completion the student: 
-is familiar at an advanced level with fundamental investments models, 
-is familiar at an advanced level with the characteristics of financial data and microstructure of financial markets from the perspective of asset 
management, 
-is familiar at an advanced level with the methods of construction and implementation of major classes of investment strategies used by actively 
managed investment funds, 
-is able to perform risk and cost analysis of investment strategies 
-is able to analyze at an advanced level the returns and performance of major investment strategies 
-is familiar at an advanced level with investment data analysis 
-is familiar at an advanced level with computational details in the return analysis. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Equity and Fixed 
Income 

30     15         45 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Main objective of the course is to discuss problems of equity/corporate value and fixed income securities from practical perspective: construction, 
valuation and application in the field of financial markets. Course is comprised of two main building-blocks (preceded by one introductory lecture): 
1) corporate valuation, 
2) overview of fixed income securities, its valuation and application. 
 
LECTURE 1. Revision of basic concepts: 
- time value of money, 
- incorporation of risk into the model. 
PART I Corporate Valuation 
LECTURE 2. Introduction to Company Valuation 
LECTURE 3. Discounted Cash Flows Method in detail 
LECTURE 4. Weighted Average Cost of Capital 
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LECTURE 5. DCF in practice 
PART II Fixed Income Securities 
LECTURE 6. Overview of Fixed Income Securities and Bond Valuation. 
- basic fixed income securities: bonds and their features, 
- fixed income derivatives: futures, options, swaps, swaptions 
- bond valuation methods. 
LECTURE 7. Theory of Interest Rates 
- yield curve (possible shapes, theories of yield curve) 
- kinds of interest rates: spot rates, forward rates, simple and compounded interest (incl. logarithmic rates), short rates 
LECTURE 8. Risk associated with investing in bonds and its measurement 
- kinds of risks (incl. interest rate risk, reinvestment risk, liquidity risk, credit risk) 
- duration, convexity and other methods in quantifying interest rate risk. 
LECTURE 9. Forward Rate Agreements 
LECTURE 10. Interest Rate Swaps 
LECTURE 11. Modeling Option-like Fixed Income Securities 
           - Binomial Trees 
           - Black's Model 
LECTURE 12-13. Caplets, Floorlets/Caps, Floors 
LECTURE 14. Swaptions 
LECTURE 15. Bonds with Embedded Derivatives 
 
Students with given credit for this course can demonstrate knowledge at intermediate level concerning company valuation and fixed income 
securities and have acquired practical skills related to the subject of pricing and application of securities in question. Program of the course 
encompasses concepts that are required for (and in some cases goes beyond) CFA examination (related to the Fixed Income Analysis), nevertheless 
should not be treated as a preparatory course for CFA examination. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Derivatives 
Markets  

30     15         45 4 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse, 
informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course aims at profound understanding the specifics of derivative markets. 
Vast scope of real derivative instruments traded on world exchanges will be described: starting with plain futures/forwards, through swaps, vanilla 
options, exotic instruments, ending with advanced financial derivatives like CDS. Both theoretical (pricing) and practical (trading, risk management) 
aspects are going to be addressed with reference to various asset classes: stocks, commodities, currencies. Derivatives markets will be analyzed also 
in the context of recent macroeconomic developments and growing role of speculation in pricing the assets. The lecture will be conducted mainly via 
multimedia slideshows. Upon starting the course students are expected to have micro- and macroeconomic background as well as intermediate skills 
in mathematics and probability/statistics. 
 
The lecture starts with overview of main classes of tradable assets, such as stocks, indices, bonds, commodities (with subsectors), currency pairs and 
some alternative assets. These 
assets serve as underlying for derivative instruments. Leading stock and/or derivative 
exchanges will be introduced and described: NYSE, Euronext/Liffe, NYMEX, COMEX, 
CBOE, NYBOT, ICE and most liquid local exchanges. Highlighting their brief history and 
developments, consolidation processes. Detailed description of various types of derivatives: 
plain futures/forwards; vanilla options; swaps, exotic options. Vital practical issues will be 
tackled: pricing, real trade, commercial usage for risk management, arbitrage or speculation. 
In case of options practical aspects of Greek analysis will be presented. Discussing the 
volatility, nonlinearities and term structures. The contents of the lecture will be successively 
enriched with case studies and rooted in current market development context (monetary 
politics, boom-bust cycles, dominant role of speculation, etc.). Students will learn the 
empirics of derivatives markets, studying specific behaviors of respective underlying 
segments (e.g. agricultural commodities, emerging markets currencies. 
The course in general is intended to cast a multicolor light on derivatives world but with no in-depth analysis of formal regulations and juridical 
solutions. 
 
Students will acquire profound knowledge about derivative instruments, including: specifics of futures, various classes of options, swaps and 
alternative derivatives. The course's main aim is to popularize the specifics of derivatives with their broad practical usage possibilities (hedging, 
diversification, speculation). Theoretical aspects as pricing are to be confronted with real market trade. On finishing the course students possess 
versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of derivatives markets. They also gain up-to-date multi-aspect familiarity 
coupled with current macroeconomic background. Classes 
perform a complementary role of enhancing practical aspects. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_U01, K_U03, K_S01 
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Corporate Finance 30     15         45 4 EP B 
ekonomia i 

finanse, 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Attendants to this course will get acquainted with theory and practice of financial management in a modern corporation. They will learn where a 
company can get financing and which financial instruments it should use. They will know instruments that are helpful in making key financial 
decisions on strategic and operational level. This course will be held as a lecture with classes. It is expected that students have intermediate 
knowledge in finance and accounting and some mathematical background. Credit will be given after three written exams - one from the lecture and 
two from classes. 
To fully participate in this lecture basic knowledge in finance is necessary. Mathematical analysis and some accounting intuitions will also be helpful. 

 
1. Goals and governance of the firm 
- basic principles of functioning of a listed company (board, management, shareowners,  limited liability) 
- role of financial manager 
- incentive and agency problems 
- different conflicts of interest and ways of managing them 
2. Investment decisions (2) 
- popular investment criteria (NPV, IRR, MIRR and other), their advantages, disadvantages 
- NPV rule in different applications 
- practical problems in capital budgeting 
- risk in capital budgeting and methods of its evaluation 
3. Risk and cost of equity capital (4) 
- Choosing a risk model 
- Risk-free rate 
- General risk premium. 
- Country risk premium. 
- Estimating betas. 
- Estimating lambdas. 
4. Overview of corporate financing. Equity and debt as a source of capital 
- equity issuance step by step procedure 
- underwriting, private placement, IPOs 
- capital dilution and privileged subscription 
- bonds issuance step by step 
- bank credit as an alternative source of long term financing 
5. Lessons of market efficiency 



 

22 
 

- Efficient Market: theory and evidence 
- Six lessons for financial managers 
6. Dividend policy 
- types of dividends 
- reasons to pay dividends 
- taxation and dividends 
- optimal dividend model 
7. Optimal capital structure (2) 
- traditional approach 
- Modigliani-Miller theorems 
- tradeoff theory 
- pecking order theory 
8. Calculating cost of capital of the firm 
- value of corporate debt 
- foreign capital cost and yield spread 
- WACC 
- financing and valuation - APV 
9. Mergers 
- reasons to merge and types of mergers 
- cost and gains of a merger 
- mergers financing and tactics 
- corporate restructuring 
10. Working capital management (classes) 
- cash management 
- inventory management 
- managing liquidity of assets and liabilities 
- trade credit and discounts 
11. Leasing (optional) 
- sensible and dubious reasons for leasing 
- financial and operating leases 
- when do financial leases pay 
 
After finishing this course student should: 
- know sources of capital and methods of its raising; 
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- be able to calculate cost of capital; 
- be able to evaluate investment projects 
- understand conflicts of interest and agency problems in a listed company; 
- know in what circumstances a company should merge, pay dividend or repay its debt; 
- be acquainted with problems concerning working capital management. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_S01 

Computational 
Finance ( wersja 
podstawowa lub 
zaawansowana) 

      30         30 5 
projekt, 
egzamin 

praktyczny 
B 

ekonomia i 
finanse, 

informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course focuses on practical aspects of using MS Excel and VBA in computational finance. Participants will learn how to write simple macros and 
user-defined functions that improve efficiency of calculations. 
 
1. Introduction to VBA in Excel: 
Advanced Excel functions and procedures, data tables, access to Data Analysis and Solver, matrix algebra. 
VBA editor in Excel, simple macros, using Excel functions and VBA functions in code, communications between macros and spreadsheet. 
Writing VBA user-defined functions, manipulating arrays, pros and cons of developing VBA functions. 
2. Equities models: 
Portfolio optimization: risk-return representation of portfolios, generating the efficient frontier, combining risk-free and risky assets. 
Asset pricing: the single-index model, estimating beta coefficient, the CAPM model. 
3. Options on equities 
Intro to options on equities: the Black-Scholes formula, hedge portfolios, risk-neutral valuation, simple one-step binomial tree, call-put parity, 
dividends. 
4. Monte Carlo simulations: 
Geometric Brownian Motion, simulation with antithetic variables. 
5. Value at Risk. 
Different methods of calculating VaR. 
6. Other: 
Distance-to-Default, GARCH(1,1) estimation, Vasicek model, volatility models. 
 
After finishing this course student should: 
- know how to use selected advanced Excel functions; 
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- be able to write simple macros, and user-defined functions; 
- be able to perform simple Monte Carlo simulations; 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07 K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S03 

Master Thesis 
Seminar 

    30           30 3 EU/projekt B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, first part of the course is devoted to critical review of major 
economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
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4.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
     

Advanced 
Microeconomics ( 
lub Applied 
Microeconomics)  

30               30 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course introduces students to important topics in advanced microeconomics. The course has two concurrent parts: Game Theory and General 
Equilibrium. The former discusses game theory and its applications, while the latter introduces production and consumption theory concepts in order to 
provide a coherent picture for the general equilibrium framework. 
Completing the course requires passing the mid-term and final exam, respective to both parts of the course (4 exams in total). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_U05, K_S01 

Advanced 
Macroeconomics 
(lub Applied 
Macroeconomics) 

30               30 3 EP B 
ekonomia i 

finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this 30-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and 
predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the 
macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The second part covers 
core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena 
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Detailed course program and readings 
Part I: Microeconomic Foundations 
1. Consumption [BB (2004): 1, Romer (2012): 8] 
2. Government sector [Romer (2012): 12] 
3. Neoclassical labor markets [Barro (1997): 2] 
4. Investment [BB (2004): 2, Romer (2012): 9] 
Part II: Economic Growth 
Neoclassical Growth Theory 
1. Solow-Swan model [Acemoglu (2009): 2, AH (2009): 1.2, BS (2004): 1, Romer (2012): 1] 
2. Growth empirics [Acemoglu (2009): 3, BS (2004): 11, 12, Romer (2012): 4] 
3. Overlapping generations (OLG) model [Acemoglu (2009): 9, Romer (2012): 2B] 
4. Ramsey-Cass-Koopmans (RCK) model [Acemoglu (2009): 8, AH (2009): 1.3, BS (2004): 2, 
Romer (2012): 2A] 
New Growth Theory 
1. AK models and externalities [Acemoglu (2009): 11, AH (2009): 2, BS (2004): 1.3, 4, 5, 
Romer (2012): 3] 
2. Expanding product variety models [Acemoglu (2009): 13, AH (2009): 3, BS (2004): 6] 
3. Improving product quality models [Acemoglu (2009): 14, AH (2009): 4, 5, BS (2004): 7] 
4. Diffusion of technology [Acemoglu (2009): 18, AH (2009): 7, BS (2004): 8] 
Part III: Business Cycles and Labor Markets 
1. Real Business Cycles (RBC) model [Romer (2012): 5] 
2. Models of unemployment [BB (2004): 5.3, 5.4, Romer (2012): 10] 
3. New Keynesian model and monetary policy [Romer (2012): 7, 11] 
4. Coordination failures and financial frictions [BB (2004): 5, Romer (2012): 6] 
 
Knowledge and skills 
1. Students know and understand the dynamic (expected) utility maximization problem of the consumer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
2. Students know and understand the dynamic (expected) profit maximization problem of the producer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
3. Students know and understand the methods of economic welfare evaluation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
4. Students are able to solve and analyze the following general equilibrium models: overlapping generations, Ramsey, endogenous growth, Real 
Business Cycles and New Keynesian. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
5. Students understand the basic theorems of welfare economics. They are able to distinguish competitive equilibrium from the Pareto optimum 
allocation/social planner allocation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
6. Students know and understand the forces governing the processes of long-run economic growth. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11 
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7. Students know and understand the forces governing the processes of business cycle fluctuations. S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, 
S2A_U07, S2A_U08 
General skills 
1. Students understand that macroeconomics can be applied to real economic and social issues and that the analysis can be performed using economic 
models. 
2. Students can interpret reality based on general equilibrium models and they are able to combine the microeconomic and macroeconomic view. 
3. Students are able to undertake employment in enterprises or public organizations that deal with design and assessment of economic policy. 
4. Students are able to formulate and present their views based on their knowledge and engage in discussion concerning these views. 
5. Students are able to fulfill their duties and plan the work schedule on their own. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_U05, K_S01 

Quantitative 
Strategies. High 
Frequency Data 

30     30         60 6 
EP, projekt, 
prezentacja 

B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The aim of this lecture is to give theoretical background for high frequency data analysis, which is used to prepare, test and implement quantitative 
trading strategies. Students will acquire knowledge about characteristics of high frequency data and tools used to evaluate trading strategies. 
Successful strategies for different intra-day investment horizon will be discussed. The role of practical sections is to build and verify own trading 
strategies on high-frequency data. Students will learn to prepare the data, aggregate it to desired frequency, backtest the strategy and verify the 
strategies from different perspectives (returns, risk, etc.). Topics discussed during the lecture will be illustrated with practical examples and exercises. R 
environment will be used - its previous knowledge is not required. 
 
Lecture 1: Organizational matters, introduction to R. 
Lecture 2: Introduction to quantitative trading, evolution of high-frequency trading, types of high-frequency trading strategies. 
Lecture 3: Characteristics of intra-day data, data sources, working with tick data, data adjustments. 
Lecture 4: Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: linear regressions. 
Lecture 5: Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: time series. 
Lecture 6: Backtesting and evaluating performance of trading strategies. 
Lecture 7: Strategies of the highest frequency, with position-holding periods of one minute or less. 
Lecture 8: Market microstructure models. 
Lecture 9: "Event arbitrage" strategies. 
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Lecture 10: Statistical arbitrage strategies. 
Lecture 11: Portfolio construction, multistrategy portfolios. 
Lecture 12: Factor models and factor based trading strategies. 
Lecture 13: Execution systems. 
Lecture 14-15: Students' presentations. 
Lab sections 
1. Introduction to R 
2. Dealing with time series data of different frequency, frequency conversion, data aggregation, plotting the series. 
3. Statistical and econometric analyses - correlation, regression, etc. 
4. Rolling analyses, storing partial results of analyses, loops and own functions. 
5. Backtesting of trading strategies, calculating evaluation statistics. 
6. Portfolio construction and evaluation. 
7. Students' presentations. 
 
Students will be able to analyze and aggregate high-frequency time series data. They will know how to prepare and backtest trading strategies, 
calculate appropriate evaluation statistics and select best performing strategy. In addition, students will be able to indicate successful strategies for 
different data frequencies. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

Risk Analysis and 
Modeling I 

  30             30 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we consider: liquidity risk and interest 
rate risks. Especially we concentrate on: gap analysis, costs of liquidity, prediction of liquidity requirement; interest rate gap, duration, convexity, 
improvements of duration’s calculation, goals of management based on the duration analysis, simulations of interest rates behavior. The seminar 
takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation. 
 
The seminar focuses on the modern risk evaluation and management. We consider: liquidity risk, interest rate risk. Additionally the normative aspect of 
supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on: 
1. liquidity gap analysis, costs of liquidity (alternative costs of funds and risk neutral probability premium), forecast of liquidity with simple and 
advanced methods, like for example ARIMA, replicating portfolio approach, liquidity indicators. 
On computers we execute: liquidity forecast, estimation of core deposits in bank, calculation of replicating portfolio, calculation and investigation of 
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liquidity adjusted value at risk. 
2. measurement of interest rate risk: interest rate gap, duration, convexity (other advanced measures), interest rate modeling: spot rate curve 
estimation (Nelson-Siegel approach), introduction to modeling short rate evolution via stochastic models (e.g. Vasicek model), interest rate risk 
management: goals of management based on the duration analysis. 
On computers we execute: simulation of net income affected by interest rate changes, duration analysis with extensions (for example, scenario 
simulations), impact of normative regulations on the choice of interest risk evaluation in financial institutions, estimation of yield curve based on 
stochastic evolution of spot rates. 
 
Student has knowledge about types of financial risk, basic method of measuring and managing the risk in financial institutions and enterprises.  
Student can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheet. He or she is able to recognize the impact of regulatory 
requirements on risk assessment. Student can apply different risk measures to the purposes of risk analysis, for example to calculate the gains or losses 
on the position or to increase the net income of the investment without rapid growth of risk.  
Student is aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk standards. The student 
implements the credit requirements on time.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

C++ in 
Quantitative 
Finance I 

      30         30 4 
egzamin 

praktyczny, 
projekt  

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is designed as a gentle introduction to C++ and the world of object-oriented programming with special emphasis on the problem of 
derivatives valuation.  
1. Creating a Basic Program 
Basic C++ Syntax. Compiling a C++ Program. Printing Text. Running a Compiled Program, Pausing Execution. Understanding White Space. Adding 
Comments to the Source Code. Using an IDE 
2. Simple Variables and Data Types 
Declaring Variables. Assigning Values to Variables. Printing Variables. Formatting Numbers. Understanding Type Conversion. Introduction to 
Characters. Introduction to Strings. Introduction to Constants. 
3. Operators and Control Structures 
Arithmetic Operators. If Conditionals. Using else and else if. The Ternary Operator. Logical and Comparison Operators. Increment and Decrement 
Operators. While Loop. For Loop 
4. Input, Output, and Files 
Taking Character Input. Discarding Input. Taking Numeric Input. Taking String Input. Taking Multiple Inputs. Reading in a Whole Line. Validating Input. 
Creating File Output. Using File Input 
5. Defining Your Own Functions 
Creating Simple Functions. Creating Functions that Take Arguments. Setting Default Argument Values. Creating Functions that Return a Value. 
Overloading Functions. Understanding Variable Scope 
6. Complex Data Types 
Working with Arrays. Working with Pointers. Structures. Revisiting User-Defined Functions 
7. Introducing Objects 
Creating a Simple Class. Adding Methods to a Class. Creating and Using Object. Defining Constructors. Defining Destructors. The this Pointer 
8. Class Inheritance 
Basic Inheritance. Inheriting Constructors and Destructors. Access Control. Overriding Methods. Overloading Methods. Making Friends 
9. Namespaces & Modularization 
Working with Included Files. The C Preprocessor. Understanding Namespaces. Linkage and Scope 
10. Working with Templates 
 
After the course students will be able to write and compile their own basic C++ applications. They will be able to design and deploy simple Monte-Carlo 
simulations which can approximate the theoretical prices of both non-path dependent and path-dependent options.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06 
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Theory and 
practice of option 
pricing 

      30         30 6 EP, projekt B 
ekonomia i 

finanse  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main goal of the course is to deepen the knowledge of Black-Scholes-Merton option pricing theory in its formal, intuitive and purely practical 
dimension. During the course, students learn the exact assumptions of the model and its theoretical and practical limitations (transaction costs, the 
price discontinuity of the process, discrete adjustment of hedging positions), and reflect on pricing biases occurring when individual assumptions are 
not satisfied. Students will also learn how the market value options and what is required of a good valuation model. In this light, we will discuss 
possible improvements to the BSM theory, which should facilitate greater understanding of actual option prices quoted by the market. Theoretical 
considerations will be illustrated using practical examples and C ++ /VBA codes. 
 
The detailed content of the course is presented below. 
• Review of option pricing 
• Theory and practice of dynamic replication: implied and realized volatility 
• P&L of a delta-hedged portfolio 
• Practical limitations of replication: transaction costs and discrete time steps 
• Volatility smile – causes and consequences 
• Volatility smile and pricing vanilla and exotic options 
• Calibration and model risk 
• Pricing models accounting for volatility smile 
 
Upon completion of the course the student: 
- knows how to price call and put options within the Black-Scholes framework, and understands the main assumptions underlying the theory 
- knows basic conventions used in option markets, as well as knows and understands the concept of implied volatility 
- correctly identifies the main risk factors underlying investment in options 
- knows how to analyze theoretically and model quantitatively the results of the main option trading strategies, including dynamic hedging/replication 
- is familiar with the main numerical techniques used for pricing and analyzing options (Monte Carlo simulation, finite different schemes) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07, K_U03, K_U04, K_U06, K_S01 

Master Thesis 
Seminar 

    30         30 3 EU/projekt B 

ekonomia i 
finanse, 

matematyka 
informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research project with heavy 
empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is devoted to design own empirical study, data 
collection and choosing the appropriate methodology. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

 i 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
 
4.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem 
punkty 
ECTS: 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanyc

h do 
przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
     

Elective course 
(OGUN) 

30               30 3 różne formy - - 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elective course (OGUN) (humanistic profile) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03, K_U05 
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Risk Analysis and 
Modeling II 

  30             30 5 EP B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we calculate: value at risk 
calculation, currency limits, portfolio analysis in currency basket modification, capital requirement for the currency and credit risk; different forms of 
credit scoring and credit rating, credit default models, models of credit risk based on options pricing, migrations matrices and its further 
augmentation. The seminar takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation. 
 
The seminar focuses on the modern risk evaluation and management. We consider: value at risk, currency risk, and credit risk. Additionally the 
normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on calculation of: 
1. value at risk, expected shortfalls, portfolio analysis in currency basket modification. 
On computers we execute: calculation of value at risk with three basic methods, reduction of currencies in basket portfolio, modelling correlations 
and volatilities in Monte Carlo simulation, Cholesky decomposition, introduction to use of copulas, calculation of VaR with GARCH models. 
2. different forms of credit scoring (Altman’s model, logit model, methods of classification, neural network, genetic algorithms). The most important 
models quantifying contemporary risk exposure, such as: credit default models (both in default mode - DM, and in marking to market mode - MTM), 
models of credit risk based on options pricing (e.g. KMV Model), credit migration's matrices (Credit metrics, Credit Portfolio) and its further 
augmentations. 
On computers we execute: scoring rating of retail customers sample, migration matrices calculation, estimation of the default probability in KMV 
model and distance to default, Credit Risk Plus mass-of-probability-change over time. 
 
Student has knowledge about types of financial risk, basic method of measuring and managing the risk in financial institutions and enterprises. 
Student can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheet. He or she is able to recognize the impact of regulatory 
requirements on risk assessment. Student can apply different risk measures to the purposes of risk analysis, for example to calculate the value at risk 
or to increase the net income of the investment without rapid growth of risk. 
Student is aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk standards. The 
student implements the credit requirements on time. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S03 

C++ in 
Quantitative 
Finance II 

  30             30 5 
egzamin 

praktyczny, 
projekt 

B informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The course is a continuation of its 1st part. It provides more advanced elements of object-oriented programming. Practical examples of using Monte-
Carlo simulations in  valuations of exotic derivatives are presented. Also students will learn how to integrate C++ with MS Excel and R language.  
 
1. Advanced OPP 
Static Attributes and Methods. Virtual Methods. Abstract Methods. Operator Overloading. The << Operator. Multiple Inheritance. Virtual Inheritance 
2. Inheritance 
Class inheritance: basic inheritance, inheriting constructors and destructors, access control, overriding and overloading methods. Virtual functions. 
Passing of arguments. Using overloading operators. Private and public data. Defining constructors and destructors. 
3. Error Handling and Debugging 
Debugging Techniques. Returning Error Codes. Using assert(). Catching Exceptions 
4. Dynamic Memory Management 
Static and Dynamic Memory. Allocating Objects. Allocating Arrays of Dynamic Size. Returning Memory from a Function or Method. The Copy 
Constructor and the Assignment Operator. Static Object Type Casts. Performing Dynamic Object Type Casts. Avoiding Memory Leaks 
5. More advanced methods of OPP 
Virtual constructors and bridge pattern. Separating interface and implementation. More complicated design patterns. Using of templates. Advanced 
OOP: static/virtual/abstract methods, multiple and virtual inheritance. 
6. Random number class 
Developing random number class with reusable interface and adequate random number generator. Implementation of antithetic sampling. 
7. Pricing of exotic derivatives. 
Monte-Carlo for path dependent exotic derivatives. Template pattern. Pricing of Asian options. 
8. Trees 
Pricing based on trees. Discretization of a Brownian motion. Pricing of American options. The idea of discounted future values. Templates as an 
alternative to inheritance methods. Numerical methods for computing implied volatility. 
9. Interfacing C++ and Excel 
The object model in Excel. Accessing Excel objects from C++. Getting data into C++ from Excel. Display vector and matrix data in Excel. Displaying 
functions in Excel 
10. Integration of C++ with R 
Rcpp package, Inline package, core data types, plotting from C++ via R, RcppArmadillo, 
 
After the course students will be able to created more advanced C++ applications, using the idea of object inheritance.  They will be also able to 
integrate their efficient C++ option pricers with MS Excel and R language environment. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06 
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Empirics of 
Financial Markets 

  30             30 5 
projekt i 

prezentacja 
B 

ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, fixed income). The 
course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns from major financial instruments. Both 
active attendance and positive assessment of individual students' assignments are required to pass the course. 
 
1.Introduction - basic concepts in quantitative finance 
2-3. Efficiency of financial markets: the concept and its empirical testing 
4-5. Are returns forecastable? Random walk as a model and its empirical verification. 
6-7. Model definition of normal and excessive returns: CAPM and its extensions, APT. Empirical examples. 
8. Volatility modelling: ARCH and GARCH models 
9. Term structure of the interest rates (yield curve) 
10.FX market: exchange rate theories and their tests. 
11-15. Students' presentation of their assignments. 
 
Students are able to model and to forecast prices and returns of basic financial assets (equity, debt instruments, fx) in a comprehensive manner, 
including designing the research, building and estimating the proper model, interpreting its results and reporting the outcome of the whole exercise. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_U03, K_05, K_S01 

Automatic 
Transactional 
Systems 

      30         30 5 
T, projekt, 
aktywność 

B 
ekonomia i 

finanse 
informatyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

The general aim of this course is to familiarize students with development of trading strategies using Python language. Students are expected to 
become familiar with the mechanics of quantitative trading in the financial markets, characteristics of financial data and measures of trading 
strategies evaluation. The specific aim of this course is to give a practical background for the process of preparing advanced quantitative trading 
strategies. 
 
Course content: 
1. Short introduction to Python and its syntax. Preparation of the PyCharm environment/ Installation of Anaconda Python distribution. Organizational 
matters. 
Python flow control: conditional expressions (if, else, elif), loops (for ,while), user-defined functions. 
2. Object Oriented Programming (OOP) in Python part I (classes, methods, objects, complex built-in structures in Python: list, dictionary, tuple, set) 
3. Object Oriented Programming (OOP) in Python part II (inheritance, multiple inheritance, operator overloading) 



 

36 
 

4. Advanced topics in Python: files operation (read/write),regular expressions, lambda function, time series visualization with matplotlib, use of 
automatic http requests package. 
5. Linear algebra with NumPy +Data handling and wrangling with Pandas. 
6. Solving mathematical problems in Python part I (root-finding algorithm, factorial calculation). Use of recursive functions. 
7. Solving mathematical problems in Python part II (integral calculation). Use of Monte Carlo simulation. 
8. Python for finance. The role of normal distribution (and its alternatives) in financial markets (normality tests on examples). Empirical properties of 
asset returns (stylized facts). 
9. Option pricing models. 
10. Back testing Minimum Variance portfolios, Maximum Sharpe Portfolio. Measures of trading strategy performance. 
11. Trading systems based on Technical Analysis methods. 
12. Strategies based on Machine Learning. Artificial Neural Network. 
13. Strategies based on Machine Learning. Support Vector Machine. 
14. Statistical Arbitrage strategies. Pair Trading. 
15. Students presentations. 
 
Knowledge: 
After finishing the course student knows the fundamentals of Python programming. Student knows how to use Python and its packages to prepare 
and analyze data to solve financial problems and build own investment strategies. 
Skills 
Student is able to prepare Python programming environment and install required packages. 
Student is able to implement in Python own investment strategies. 
Social Competence 
Participant understands that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills 
to seek knowledge ,and update it to constantly changing Python libraries. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_S03 

Master Thesis 
Seminar and 
preparation of the 
thesis for the 
diploma 
examination 

                0 8 

złożenie i 
obrona 
pracy 

magisterskie
j 

B 

ekonomia i 
finanse 

matematyk
a 

informatyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Preparation of the thesis for the diploma examination 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_S01, K_S02, K_S03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1000 
 
 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 54% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Matematyka 16% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Informatyka 30% 

 
6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 

Kod ISCED Ekonomia 0311 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 ECTS (co stanowi 30%) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

115 ECTS (co stanowi 96%) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 119, w tym 113 w ramach dziedziny ekonomia i 
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przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 
nauki społeczne 

finanse oraz 6 w ramach OGUN z profilu 
humanistycznego.  
 
Powyższe liczby wynikają z faktu, iż większość 
przedmiotów przypisana jest jednocześnie do 
dziedziny ekonomia i finanse oraz dodatkowo do 
dziedziny informatyka i/lub dziedziny 
matematyka. 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

88 ECTS (co stanowi 73%) 
 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Program kształcenia nie przewiduje 
obowiązkowych praktyk na studiach II stopnia 
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Załącznik nr 124 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 51% Nauki prawne 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i 
administracji 

49% - 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

Dyscyplina: nauki prawne 
K_W01 ma pogłębioną wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz 

poszczególnych elementach tych struktur, zna regulacje prawne dotyczące struktur 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

P7S_WG 

K_W02 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat ewolucji systemów regulacji prawnych i 
organizacyjnych dotyczących ustroju, zadań i kompetencji oraz spraw finansowych 
administracji publicznej 

P7S_WG 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o procedurach i uwarunkowaniach podejmowania decyzji w skali 
Unii Europejskiej, państwowej i samorządu terytorialnego 

P7S_WG 

K_W04 zna zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących stosunki społeczne 
i gospodarcze oraz wyszukiwania danych statystycznych 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie zasady rządzące podziałem kompetencji organów administracji 
publicznej, w tym samorządowej, sposoby wykonywania tych kompetencji, ze 
szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej, oraz tryb wykonywania 
sądowo-administracyjnej kontroli aktów administracji samorządowej 

P7S_WG 

K_W06 zna zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej oraz regulacyjną rolę struktur 
administracji publicznej, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy 

P7S_WK 
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Dyscyplina: nauki o polityce i administracji 
K_W07 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk o polityce oraz nauk dotyczących 

administracji 
P7S_WG  

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek i grup w społeczeństwie oraz o 
przemianach struktur i więzi lokalnych i regionalnych 

P7S_WG 

K_W09 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat współczesnych nurtów teoretycznych i 
koncepcji nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz ewolucji poglądów na te zagadnienia 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

Dyscyplina: nauki prawne 
K_U01 potrafi kompetentnie posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi 

opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je 
identyfikować i interpretować) 

 P7S_UW 

K_U02 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania 
z zakresu funkcjonowania administracji publicznej 

P7S_UW   

K_U03 ma umiejętności analityczne, koncepcyjne podejście do problemów funkcjonowania 
administracji publicznej w skali europejskiej i krajowej 

 P7S_UW 

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji 
K_U04 potrafi kompetentnie identyfikować i diagnozować uwarunkowania problemów ze sfery 

polityki regionalnej i lokalnej 
 P7S_UW  

K_U05 potrafi wskazać praktyczne dylematy zawodowe pracownika samorządu terytorialnego P7S_UU 
K_U06 potrafi identyfikować międzynarodowe tendencje w zakresie stosowania koncepcji 

polityki publicznej, zna stosowane innowacje w tym obszarze  
P7S_UU 

Efekty niezwiązane z konkretną dyscypliną 
K_U07 potrafi przygotować o charakterze opisowym i analitycznym pracę pisemną w języku 

polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych pojęć  i terminologii 
dotyczącej administracji publicznej 

P7S_UK 
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K_U08 potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, z 
wykorzystaniem podstawowych pojęć  i terminologii dotyczących administracji 
publicznej 

P7S_UK 

K_U09 Znajomość B2+ uwzględniająca terminologię w zakresie administracji publicznej (w tym 
samorządu terytorialnego) 

K_U09 

Kompetencje społeczne (niezwiązane z konkretną dyscypliną): absolwent jest gotów do 

K_K01 uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i 
instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego 

P7S_KK 
 

K_K02 identyfikowania i rozwiązywania dylematów związanych z pracą w administracji 
publicznej 

P7S_KK 

K_K03 przygotowania i realizacji projektów (gospodarczych, społecznych, obywatelskich), 
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i socjologiczne w wymiarze lokalnym i 
regionalnym 

P7S_KK 

K_K04 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności P7S_KK 
K_K05 określania priorytetów służących realizacji określonego zadania zawodowego P7S_KO  

 
K_K06 współdziałania i pracy w grupie, jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczej P7S_KR 
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4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Administracja w 
systemie 
politycznym 

30        30 6 Egzamin pisemny 
lub egzamin ustny, 
prezentacja, referat 

 Nauki o polityce i 
administracji 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce. W toku realizacji zajęć studenci zdobywają 
i pogłębiają wiedzę a także umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, 
przesłanki sprawnej administracji. Istotną częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów 
modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w 
Polsce w kontekście innych (narodowych) modeli administracji publicznej. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto 
uzyskują wiedze na temat pracowników administracji publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb 
publicznych dla sprawności i efektywności państwa. Uczą się brać udział w działaniu administracji (partycypacja publiczna w administracji). Poznają 
założenia koncepcji good governance. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U04; K_K01; K_K02; K_K03 

Polityka rozwoju na 
szczeblu 
regionalnym i 
lokalnym 

30        30 6 Egzamin pisemny 
lub egzamin ustny, 
prezentacja, referat 

 Nauki o polityce i 
administracji 
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Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ma za zadanie prezentację teorii związanych z mechanizmami rozwoju społecznego (m.in. paradygmat modernizacyjny, rozwoju zależnego, 
endogennego), rozwoju lokalnego (m.in. rozwój endo-, egzogenny, przyciągający, pobudzający, neoendogenny), koncepcjami polityki rozwoju (m.in. 
podejście redystrybucyjne, model polaryzacyjno-dyfuzyjny) i koncepcji związanych z rolą zasobów lokalnych i regionalnych (partycypacja obywatelska, 
kapitał społeczny, kapitał ludzki, przywództwo lokalne, kapitał kulturowy, kapitał finansowy). Do szczegółowych tematów poruszanych w trakcie zajęć 
należą między innymi  przedstawienie pojęcia regionu (również w ujęciu ekonomicznym), egzemplifikacja klasycznych i najnowszych ujęć 
teoretycznych, charakterystyka przemian rozwojowych w polskiej przestrzeni i inne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U04; K_K01; K_K02; K_K03 

Polityki publiczne w 
jednostkach 
samorządu 
terytorialnego 

30        30 6 Egzamin pisemny   Nauki o polityce i 
administracji 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot ma za zadanie przekazanie bądź uporządkowanie wiedzy na temat koncepcji polityk publicznych. W trakcie zajęć studenci: 
poznają koncepcję cyklu polityk publicznych i relację tej koncepcji wobec dorobku nauk takich jak zarządzanie, prawo czy politologia,  
nauczą się, jak i według jakich kryteriów oceniać polityki sektorowe prowadzone przez państwo, dowiedzą się, jakie dane są możliwe do wykorzystania 
w procesie podejmowania decyzji, poznają podstawowe dokumenty używane w procesie decydowania publicznego (ich zastosowanie, strukturę itd.). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_W09; K_U04; K_U06; K_K01; K_K02; K_K03 
 

Finanse jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

 15       15 3 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat 

B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami finansów jst. Konstrukcja zajęć oparta jest na przedstawieniu zagadnień ogólnych 
takich jak: podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych odnoszące się do sektora samorządowego, zasady funkcjonowania systemu prawno-
finansowego w samorządach, oraz zagadnień szczegółowych takich jak: system dochodów i wydatków budżetowych w jst., pojęcie deficytu 
budżetowego, pojęcie i zakres długu publicznego w jst., oraz form organizacyjnoprawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jst. Ponadto 
w trakcie wykładu zaprezentowane zostaną szczegółowe zagadnienia funkcjonowania finansów jst wynikające z możliwości pozyskiwania środków 
europejskich a także teoretyczno-prawne problemy realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawione zostaną także 
podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem audytu, kontroli i nadzoru w systemie finansowo-prawnym jst. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Zasady 
funkcjonowania 
organów jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

 15       15 3 Zaliczenie pisemne 
lub  ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki ustroju, zadań, zasad organizacji i 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zapoznanie z podstawowymi zasadami działalności prawodawczej organów jednostek samorządu 
terytorialnego. Wykształcenie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu problemów, kazusów i opracowywaniu projektów 
rozstrzygnięć niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., regulaminu 
organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów stanowiących). 
Wykształcenie umiejętności argumentacji i polemiki. Utrwalenie nawyków do kontynuowania zainteresowań prezentowaną problematyką prawa 
samorządu terytorialnego w okresie po ukończeniu studiów, w tym np. dotyczących zmian w podziale kompetencji pomiędzy administracją rządową i 
samorządową, tworzenia nowych struktur organizacyjnych w samorządzie terytorialnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Przedmioty do 
swobodnego wyboru 
( w tym jeden 
przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
[co 
najmniej 3 
pkt. ECTS] 
oraz  jeden  
przedmiot 
swobodnego wyboru 
oferowane 
przez CSSTiRL [3 
pkt ECTS]  

        60 6 Egzamin pisemny 
lub egzamin ustny, 
zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B  
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moduł podlegający 
wyborowi przez 
studenta 
 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych, nienależące do programu studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 630 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Jednostki 
samorządu 
terytorialnego jako 
beneficjenci środków 
europejskich 

     30   30 6 Zaliczenie pisemne 
lub  ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki prawne 
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Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami finansowania ze środków europejskich projektów, 
zwłaszcza inwestycyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach zajęć studenci dokonują m.in. przeglądu 
szczegółowych opisów osi priorytetowych w celu zidentyfikowania działań lub poddziałań adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego oraz 
ich jednostek organizacyjnych, poznają poszczególne etapy cyklu życia projektu oraz strukturę podstawowych dokumentów opracowywanych na 
poszczególnych etapach, a w szczególności wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, umowy o dofinansowanie oraz wniosku o 
płatność. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Prawo Unii i 
instytucje 
europejskie 

30        30 6 Egzamin pisemny 
lub egzamin ustny, 
prezentacja, referat 

 Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii integracji europejskiej oraz wybranych problemów współczesnej Europy. Wypracowanie umiejętności 
identyfikowania i analizowania przez studentów współczesnych problemów kulturowych, społecznych i politycznych występujących w krajach Unii 
Europejskiej. Zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony prawa UE, w tym procedurą ochrony praworządności oraz relacją między 
prawem UE a prawem wewnętrznym państw członkowskich.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03;  K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

System podatkowy  30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub  ustne, 
prezentacja, referat 

B Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy o podatkach stanowiących dochody gmin. Pojęcie i rodzaje podatków stanowiących 
dochody gmin. Władztwo podatkowe organów gmin. Uchwały w sprawach podatkowych. Znaczenie podatków w strukturze dochodów budżetów gmin 
w Polsce. Charakterystyka podatku od nieruchomości. Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości. Problemy z opodatkowaniem gruntów, 
budynków i budowli. W jakim zakresie gmina może wpływać na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości. Pozostałe podatki i opłaty lokalne. 
Podstawowe konstrukcje. Fakultatywność opłat lokalnych. Udziały gmin w podatkach dochodowych. Charakterystyka podatków dochodowych jako 
podatków państwowych. Kryteria przypisania udziałów poszczególnym gminom. VAT w gminach. Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT. 
Zasady rozliczania VAT przez gminę. Centralizacja rozliczeń VAT. Skutki centralizacji. Współczynnik i prewspółczynnik w rozliczeniu VAT. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W04; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Przedmioty do 
swobodnego wyboru 
( w tym jeden 
przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
[co 
najmniej 3 
pkt. ECTS] 
oraz dwa 
przedmioty 
swobodnego wyboru 
oferowane 
przez CSSTiRL [9 
pkt ECTS]  
moduł podlegający 
wyborowi przez 
studenta 
 

        90 12 Egzamin pisemny 
lub egzamin ustny, 
zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B  

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych, nienależące do programu studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 630 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Kadry w 
administracji 
samorządowej 

 

 30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

W trakcie konwersatorium omówione zostaną podstawowe elementy systemu personalnego organizacji oraz różnorodne narzędzia, procedury i 
działania stosowane w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze będą mogli zapoznać się z zasadami tworzenia i funkcjonowania 
systemów kadrowych, współczesnymi modelami polityki personalnej w organizacji. Prezentowane studia przypadku (wybrane narzędzia, metody) 
pozwolą na prezentację praktycznych przykładów zastosowań omawianych metod. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_K02; K_K05; K_K06; K_U03; K_U05 

Zarządzanie 
rozwojem 
przestrzennym 

 

 30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

System planowania przestrzennego w Polsce. Metodyka planowania przestrzennego. Przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne podstawy 
planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej, regionalnej i krajowej - cele i zakres problemowy dokumentów planistycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Planowanie przestrzenne w UE. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Postępowanie 
administracyjne i 
kontrola w 
administracji 

 

 30       30 12 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

 Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Postępowanie wyjaśniające i dowodowe. Istota i konstrukcja decyzji administracyjnej. Uprawnienia strony po ogłoszeniu lub doręczeniu decyzji a przed 
wniesieniem odwołania. Skutki prawne odwołania. Nadzwyczajne środki prawne oraz inne formy i okoliczności uzasadniające uchylenie lub zmianę 
decyzji. Procedura weryfikacyjna - postępowanie przed II instancją. Udział prokuratora. Zaświadczenia, skargi, wnioski. Postępowanie sądowo-
administracyjne. Postępowanie egzekucyjne. Ordynacja podatkowa. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W05; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
 

Seminarium 
magisterskie 

moduł podlegający 
wyborowi przez 
studenta 
 

   30     30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki prawne 
Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studentów  do wybrania tematu badań, ustalenia tytułu pracy magisterskiej, sporządzenia i zebrania 
bibliografii oraz przygotowania/napisania pracy magisterskiej. Jedna trzecia zajęć poświęcona jest warsztatowi pracy naukowej. W warstwie 
merytorycznej zajęcia poświęcone są przedstawianiu i dyskutowaniu zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac 
magisterskich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 630 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Prawo budowlane z 
elementami 
urbanistyki 

 30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

 Nauki prawne 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Celem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: interpretowania przepisów prawa budowlanego 
dotyczących w szczególności procesu inwestycyjno - budowlanego, eksploatacji obiektów budowlanych i pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie. Ogólna charakterystyka prawa budowlanego. Prawo budowlane, a zagospodarowanie przestrzenne. Ogólne zasady stosowania prawa 
budowlanego. Uczestnicy procesu budowlanego. Nadzór nad przygotowaniem inwestycji budowlanej do realizacji. Nadzór nad wykonaniem robót 
budowlanych. Utrzymanie obiektów budowlanych. Organy państwowego nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność w procesie budowlanym. 
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie. Projekt budowlany. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (z bieżącą 
aktualizacją) - warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, samorząd zawodowy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W06; K_U01; K_U02; K_K05  
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Ekologia w polityce 
samorządowej 

 30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

 Nauki o polityce i 
administracji 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

Ekologia jako dyscyplina naukowa, zakres zainteresowań, definicja. Podstawowe pojęcia ekologiczne (środowisko, siedlisko, czynniki ograniczające, 
populacja, ekosystem). Ekologia i nauka o ewolucji. Zmienność i dobór naturalny. Ekologiczne konsekwencje zróżnicowanej rozrodczości i 
przeżywania. Adaptacje. Ewolucja strategii życiowych. Konflikty, kompromisy, dylematy ewolucyjne. Teoria optymalizacji. Oddziaływania organizm-
środowisko, tolerancja ekologiczna. Populacja jako zbiór osobników jednego gatunku, nisza ekologiczna. Interakcje pomiędzy osobnikami. 
Demograficzne parametry i procesy populacyjne. Populacje izolowane. Metapopulacje. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych, koewolucja. 
Biocenoza jako zbiór osobników różnych gatunków. Struktura biocenozy. Różnorodność biologiczna - metody oceny, ochrona. Koncepcja ekosystemu. 
Struktura troficzna, bioenergetyka łańcuchów pokarmowych. Produktywność ekosystemów. Sukcesja ekologiczna. Ponadekosystemalne jednostki 
ekologiczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07;K_W08; K_K04 

Ruchy miejskie  30       30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

 Nauki o polityce i 
administracji 

Treści  
programowe dla 
przedmiotu 

W toku realizacji przedmiotu analizowane są koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych oraz na wybranych przykładach historycznych i 
teraźniejszych ich dynamika i rola w procesie zmian społecznych. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W08; K_U04; K_K04 

Seminarium 
magisterskie  
moduł podlegający 
wyborowi przez 
studenta 

   30     30 6 Zaliczenie pisemne 
lub ustne, 
prezentacja, referat, 
projekt praktyczny 

B Nauki prawne 
Nauki o polityce i 
administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiotem seminarium jest przygotowanie studentów  do wybrania tematu badań, ustalenia tytułu pracy magisterskiej, sporządzenia i zebrania 
bibliografii oraz przygotowania/napisania pracy magisterskiej. Jedna trzecia zajęć poświęcona jest warsztatowi pracy naukowej. W warstwie 
merytorycznej zajęcia poświęcone są przedstawianiu i dyskutowaniu zagadnień związanych z wybranymi przez studentów tematami prac 
magisterskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08 
 

Zajęcia 
sprawdzające 
znajomość języka 
obcego na poziomie 
B2+ 

moduł podlegający 
wyborowi przez 
studenta 
 

      30  30 6 Egzamin pisemny i 
egzamin ustny, 
prace pisemne 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uwzględniające terminologię w zakresie administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ POZIOMU B2+ ESOKJ  OBOWIĄZUJĄCE NA STUDIACH II STOPNIA 
https://docs.google.com/document/d/1JhBGP3aOm2D8Xk2hYtBVLXTNevOLpgaTha7_0XvcU9A/edit 
K_U07; K_U08; K_U09 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 630 
 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 50 %  

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 40 % 

7.  Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów niestacjonarne 
Kod ISCED 0488 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 18 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

---- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

---- 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

60 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych ---- 
Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
---- 
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Załącznik nr 125 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1.  Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

  
nauki humanistyczne 

 językoznawstwo  60 %  językoznawstwo 

 nauki o kulturze  30 %   

literaturoznawstwo 10 %  

Razem: - 100% - 
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2.  Kierunek studiów: slawistyka 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: magisterski 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 K_W01 w stopniu pogłębionym dominujące paradygmaty oraz perspektywy badawcze w naukach 
humanistycznych oraz możliwość ich zastosowania we własnej działalności badawczej i 

profesjonalnej, związanej z badaniem kultury i języka krajów Słowiańszczyzny zachodniej i 
południowej 

P7S_WG 

 K_W02 w stopniu pogłębionym zasady analizy zjawisk z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich 
wzajemne powiązania w obrębie danego obszaru Słowiańszczyzny 

P7S_WG 

 K_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne wybranego kraju słowiańskiego w odniesieniu do sytuacji 
w regionie oraz w Europie 

 P7S_WK 
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K_W04 funkcjonowanie systemu wybranego języka słowiańskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, 
stylistyczne, dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka 

kierunkowego 

P7S_WK 

K_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języków słowiańskich 

P7S_WG 

K_W06 zasady przygotowywania, realizacji oraz finansowania zespołowych projektów badawczych P7S_WK 

K_W07 metody nauczania języków, szczególnie języków słowiańskich P7S_WG 

K_W08 terminologię i metodologię badań lingwokulturowych i kompratystycznych P7S_WG 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 

 K_U01 przeprowadzić rozumowanie i obronić postawioną tezę w oparciu o samodzielnie zebrane, 
przeanalizowane i zintegrowane informacje 

P7S_UW 

 K_U02 korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz 
umie w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka 

wybranego kraju słowiańskiego 

 P7S_UW 

 K_U03 pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, prowadzić badania zespołowe oraz 
podejmować odpowiedzialność za wynik grupy 

 P7S_UO 

K_U04 posługiwać się wybranym językiem słowiańskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników 
języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

P7S_UK 

K_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku kierunkowym zarówno na poziomie 
akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym 

P7S_UK 

K_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku 
polskim i w języku kierunkowym 

P7S_UK 
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K_U07 wykorzystywać wiedzę o wybranym języku słowiańskim oraz kompetencje lingwistyczne w 
tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów 

P7S_UW 

K_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe P7S_UU 

K_U09 wybrać i zastosować odpowiednie metody dydaktyczne do nauczania języków słowiańskich   P7S_UW 

K_U10 wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne z zakresie gromadzenia danych i 
prezentacji wyników badań 

P7S_UW 

K_U11 posługiwać się językiem obcym innym niż język specjalności na poziomie B2+ P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa  do 

 K_K01 poszukiwania zastosowań nabytej wiedzy i umiejętności w życiu społecznym i gospodarce P7S_KO 

 K_K02 zachowywania zasad etyki naukowej oraz wychwalania osiągnięć slawistyki na tle innych dyscyplin 
badawczych 

 P7S_KR 

 K_K03 rozwiązywania problemów badawczych i praktycznych w oparciu na wiedzy i opinii ekspertów P7S_KK 

K_K04 dostrzec konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego P7S_KO 
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3.  Specjalności na kierunku studiów: slawistyka 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: bułgarystyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury bułgarskiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Bałkanów K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Bułgarii w odniesieniu do sytuacji na Bałkanach oraz w 
Europie 

 K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka bułgarskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, 
dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka bułgarskiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka bułgarskiego. 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka bułgarskiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka bułgarskiego i kultury bułgarskiej w kontekście bałkańskim w oparciu o 
podejście lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury bułgarskiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
bułgarskiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury bułgarskiej i jej szerszych kontekstów 
bałkańskich 

K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem bułgarskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku bułgarskim zarówno na poziomie akademickim, 
jak i użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku bułgarskim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku bułgarskim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu 
różnorodnych typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury bułgarskiej w Polsce K_K01 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami bułgarskich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: bohemistyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury czeskiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Czech i Europy Środkowej K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Czech w odniesieniu do sytuacji w Europie  K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka czeskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, dialektalne, 
jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka czeskiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka czeskiego 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka czeskiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka czeskiego i kultury czeskiej w kontekście regionalnym w oparciu o podejście 
lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury czeskiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
czeskiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury czeskiej i jej szerszych kontekstów  K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem czeskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku czeskim zarówno na poziomie akademickim, jak  
użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku czeskim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku czeskim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych 
typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury czeskiej w Polsce K_K01 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami czeskich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 
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 3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: kroatystyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury chorwackiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Chorwacji i Bałkanów K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Chorwacji w odniesieniu do sytuacji na Bałkanach oraz w 
Europie Środkowej 

 K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka chorwackiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, 
dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka chorwackiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka chorwackiego 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka chorwackiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka chorwackiego i kultury chorwackiej w kontekście bałkańskim w oparciu o 
podejście lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury chorwackiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
chorwackiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury chorwackiej i jej szerszych kontekstów  K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem chorwackim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku chorwackim zarówno na poziomie akademickim, 
jak i użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku chorwackim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku chorwackim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu 
różnorodnych typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury chorwackiej w Polsce K_K01 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami chorwackich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 
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 3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: serbistyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury serbskiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Serbii i Bałkanów K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Serbii w odniesieniu do sytuacji na Bałkanach oraz w 
Europie Środkowej 

 K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka serbskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, dialektalne  
jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka serbskiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka serbskiego 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka serbskiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka serbskiego i kultury serbskiej w kontekście bałkańskim w oparciu o podejście 
lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury serbskiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
serbskiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury serbskiej i jej szerszych kontekstów  K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem serbskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku serbskim zarówno na poziomie akademickim, jak 
i użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku serbskim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku serbskim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu 
różnorodnych typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury serbskiej w Polsce K_K01 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami serbskich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 
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 3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: słowacystyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury słowackiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Słowacji i Europy Środkowej K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Słowacji w odniesieniu do sytuacji w Europie Środkowej  K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka słowackiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, 
dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka słowackiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka słowackiego 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka słowackiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka słowackiego i kultury słowackiej w kontekście regionalnym w oparciu o 
podejście lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury słowackiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
słowackiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury słowackiego i jej szerszych kontekstów  K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem słowackim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku słowackim zarówno na poziomie akademickim, 
jak i użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku słowackim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku słowackim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu 
różnorodnych typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury słowackiej w Polsce K_K01 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami słowackich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: slawistyka 
Nazwa specjalności: słowenistyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych 

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

 S_W01  współczesne paradygmaty nauk humanistycznych i ich przydatność do analizy wybranych zjawisk 
kultury słoweńskiej 

K_W01 

S_W02  wzajemne powiązania różnych dziedzin praktyk społecznych na obszarze Słowenii i regionu K_W02 

 S_W03 bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Słowenii w odniesieniu do sytuacji na Bałkanach oraz w 
Europie Środkowej 

 K_W03 

S_W04 funkcjonowanie systemu języka słoweńskiego, jego zróżnicowanie funkcjonalne, stylistyczne, 
dialektalne, jak również o tradycje badań językoznawczych w zakresie języka słoweńskiego 

K_W04 

S_W05 najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce w 
odniesieniu do języka słoweńskiego 

K_W05 

S_W06 prawidłowości rozwoju historycznego języka słoweńskiego K_W04 

S_W07 sposoby analizy języka słoweńskiego i kultury słoweńskiej w kontekście bałkańskim w oparciu o 
podejście lingwokulturowe i komparatystyczne 

K_W08 

Umiejętności: absolwent/ka potrafi 
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 S_U01  samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania nad wybranym zjawiskiem kultury słoweńskiej K_U01 

 S_U02 dokonywać syntezy wniosków analitycznych, płynących z różnych dziedzin badań kultury i języka 
słoweńskiego 

K_U02 

S_U03  pracować zespołowo w projekcie dotyczącym kultury słoweńskiej i jej szerszych kontekstów  K_U03 

S_U04 posługiwać się językiem słoweńskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie 
porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej 

K_U04 

S_U05 redagować teksty pisane w języku polskim i w języku słoweńskim zarówno na poziomie akademickim, 
jak i użytkowym oraz popularnym 

K_U05 

S_U06 prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim 
i w języku słoweńskim 

K_U06 

S_U07 wykorzystywać wiedzę o języku słoweńskim oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu 
różnorodnych typów tekstów 

K_U07 

S_U08 samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe w zakresie 
kompetencji języka słoweńskiego 

K_U08 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/gotowa do 

S_K01 poznawania  i popularyzowania kultury słoweńskiej w Polsce K_K01 

 S_K02 włączania się w szeroko pojęte życie slawistyczne K_K02 

 S_K03  nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami słoweńskich instytucji kulturalnych i naukowych K_K03 

 

4.  Semestr dla kierunku NIE DOTYCZY 
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5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: bohemistyka 
 

 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin* 
*sem.1/sem.2 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS* 

*sem.1/
sem.2 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 4/4 PR B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. 
Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy magisterskiej i wyposażenie w 
narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. Pierwszy rok obejmuje zajęcia z metodologii 
badań humanistycznych, prezentacji badań, powiązania ich z życiem społecznym i gospodarczym oraz z etyki 
naukowej. Student/ka wybiera grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (językoznawczą, 
kulturoznawczo-literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 1        Projek
t 
15/15 

30 5/5 Inne: udział w 
pracach zespołu 

B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w pracę 
badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie indywidualnym, ale związanie 
studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań 
prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej. Studentki/studenci włączają się 
w prace badawcze zespołów i pracowni działających z Instytucie, pod opieką pracowników naukowych 
przygotowują własne projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i organizować badania oraz imprezy 
popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza 
kierunku studiów 

        30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

 

Translatoryka 30/
0 

       30 4/0 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje przekładu, typy 
ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu tekstu i odbiorcy) i historii 
tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami dotyczącymi przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty 
slawistycznej 

        60 6   nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka czeskiego     90/
90 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, 
artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy. Potrafi 
wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście zawierającym jasno 
sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych 
problemów wypowiedzi ustne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc równorzędnym partnerem 
dla rozmówców. Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych 
użytkowników języka czeskiego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_K04 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_U08, S_K01 

Historia języka czeskiego z elementami 
gramatyki historycznej 

 30/
0 

      30 4/0 EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka czeskiego wraz z rozwojem 
gramatyki języka czeskiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w tym zakresie, ale także na 
zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości historii języka oraz ułatwienie nauki języki 
obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć studenci poznają 
publikacje poświęcone przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_W06, S_U02, S_U06  

Odmiany języka czeskiego  0/3
0 

      30 0/4 EU, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka czeskiego literackiego, 
nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Czech  30/
0 

      30 4/0 EU B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w literaturze 
kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi najnowszej 
literatury czeskiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. Aktywny udział w zajęciach umożliwi 
im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w literaturze współczesnej kraju oraz 
podniesienie kompetencji językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 

Antropologia współczesności Czech  0/3
0 

      30 0/4 T, PR B nauki o kulturze i 
religii 
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Treści programowe dla przedmiotu 
Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej kultury 
czeskiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i rodzinna, podstawowe 
wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, zwyczaje kulinarne. Po ukończeniu 
kursu student/ka pozna podstawowe kategorie antropologiczne i umie je zastosować w opisie zjawisk 
kulturowych. Celem jest wykształcenie analitycznego podejścia do codziennych praktyk społecznych oraz 
umiejętność interpretowania ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w pierwszym semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w drugim semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych zaliczanych w dowolnym semestrze 
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Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze*** 225 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów*** 
***90 godzin z zajęć fakultatywnych nieprzypisanych do semestrów student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 5/15 praca magisterska B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 



22 

Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy magisterskiej i 
pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią (umiejętność właściwego 
formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, dobór literatury przedmiotu i 
umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest złożenie 
pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, 
ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego 
materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec 
audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Projek
t 
15/15 

30 5/7 Inne: udział w 
pracach zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i studentki 
finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują wnioski, prezentacje oraz 
działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia zaangażowania włączają się w obieg 
naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza 
kierunku studiów 

        30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 
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Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/
0 

       30 4/0 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki słowiańskie 
nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i niekonwencjonalne metody 
nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty 
slawistycznej 

        30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/
0 

      30 4/0 EU, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki obce są nie tylko 
podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem wiedzy kulturowej, a z drugiej 
strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest niemożliwe bez stałej pamięci o jego kulturowej 
bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-kulturowego aspektu znaczeń poznawanych i używanych 
wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka czeskiego     60/
60 

   120 5/5 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka czeskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na pracy z 
autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które będą 
punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, opowiadanie). 
Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń morfologicznych, syntaktycznych i 
leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także zajmować tłumaczeniami z języka 
polskiego na czeski. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening umiejętności niezbędnych do wykonywania 
poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej długości materiałów. Analiza wykonanych 
tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów przekładowych, ale także analizę elementów 
charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W05, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - 
Czechy i Słowacja 

 30/
0 

      30 4/0 EU B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między poszczególnymi 
etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem sąsiedztwa niesłowiańskiego. Wykład 
ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot studiów obszarem a najważniejszymi dla jego dziejów 
zewnętrznymi centrami kultury. Wykład ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu znanych im 
elementów kultury w szerszej perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów komunikacji 
międzykulturowej, tak na płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów zewnętrznych centrów kultury 
(np. Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie regionu, a także w granicach własnych 
terytoriów państwowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W07, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych zaliczanych w dowolnym semestrze 

27 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów*** 
***60 godzin z zajęć fakultatywnych nieprzypisanych do semestrów student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: bułgarystyka 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin* 
*sem.1/sem.2 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS* 

sem.1/se
m.2 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

PIerwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/30     60 4/4 praca B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu 
Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających 
magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy magisterskiej i 
wyposażenie w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. Pierwszy rok obejmuje 
zajęcia z metodologii badań humanistycznych, prezentacji badań, powiązania ich z życiem społecznym i 
gospodarczym oraz z etyki naukowej. Student/ka wybiera grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami (językoznawczą, kulturoznawczo-literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_02, K_K04 

Projekt naukowy 1       Projekt 30 10 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w 
pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie indywidualnym, ale 
związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja 
badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej. Studentki/studenci 
włączają się w prace badawcze zespołów i pracowni działających z Instytucie, pod opieką pracowników 
naukowych przygotowują własne projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i organizować badania oraz 
imprezy popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza 
kierunku studiów 

        30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

 

Translatoryka 30/0        30 4/0 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu 
Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje przekładu, 
typy ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu tekstu i odbiorcy) i 
historii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami dotyczącymi przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         60 6  B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka bułgarskiego     90/
90 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów 
(publicystycznych, artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co 
słyszy. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście 
zawierającym jasno sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 
dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc 
równorzędnym partnerem dla rozmówców. Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób 
zbliżony do rodzimych użytkowników języka bułgarskiego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01 

Historia języka bułgarskiego z elementami 
gramatyki historycznej 

 30/0       30 4/0 EU, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka bułgarskiego wraz z rozwojem 
gramatyki języka bułgarskiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w tym zakresie, ale także 
na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości historii języka oraz ułatwienie nauki 
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języki obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć 
studenci poznają publikacje poświęcone przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Odmiany języka bułgarskiego  0/30       30 0/4 EU, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka bułgarskiego literackiego, 
nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Bułgarii  30/0       30/0 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w 
literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi 
najnowszej literatury bułgarskiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. Aktywny udział w 
zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w literaturze 
współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 



30 

Antropologia współczesności Bułgarii  0/30       30 0/4  B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej kultury 
bułgarskiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i rodzinna, 
podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, zwyczaje kulinarne. 
Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie antropologiczne i umie je zastosować w 
opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie analitycznego podejścia do codziennych praktyk 
społecznych oraz umiejętność interpretowania ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w pierwszym semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS za zajęcia w drugim semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych zaliczanych w dowolnym semestrze 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze*** 225 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów 
***90 godzin z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestrów student/ka realizuje w dowolnym semestrze  

510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/30      60   5/15 PR B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
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religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy magisterskiej 
i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią (umiejętność właściwego 
formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, dobór literatury przedmiotu 
i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest 
złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy 
magisterskiej, ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji 
zgromadzonego materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich 
prezentacji wobec audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Proje
kt 

15/15 5/7 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i studentki 
finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują wnioski, prezentacje 
oraz działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia zaangażowania włączają się w 
obieg naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza 
kierunku studiów 

        30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

 

Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/0        30 4/0 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki słowiańskie 
nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i niekonwencjonalne metody 
nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W07, K_U09, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/0       30 4/0 T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki obce są nie 
tylko podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem wiedzy kulturowej, a 
z drugiej strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest niemożliwe bez stałej pamięci o jego 
kulturowej bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-kulturowego aspektu znaczeń poznawanych i 
używanych wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka bułgarskiego     60/
60 

   120 5/5 EP, EU, PR, T  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka bułgarskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na 
pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które 
będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, 
opowiadanie). Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń 
morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także 
zajmować tłumaczeniami z języka polskiego na bułgarski. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening 
umiejętności niezbędnych do wykonywania poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej 
długości materiałów. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów 
przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka 
docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - 
Bałkany 

 30/0       30 4/0 EU B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między poszczególnymi 
etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem sąsiedztwa niesłowiańskiego. 
Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot studiów obszarem a najważniejszymi dla 
jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury. Wykład ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu 
znanych im elementów kultury w szerszej perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów 
komunikacji międzykulturowej, tak na płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów 
zewnętrznych centrów kultury (np. Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie 
regionu, a także w granicach własnych terytoriów państwowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje za zajęcia fakultatywne zaliczone w dowolnym semestrze 

27 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów 
***60 godzin z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestrów student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: kroatystyka 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin* 
*sem.1/sem.2 

Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS* 

*sem.1/se
m.2 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 4/4 PR B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu 
Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających 
magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy magisterskiej i 
wyposażenie w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. Pierwszy rok obejmuje 
zajęcia z metodologii badań humanistycznych, prezentacji badań, powiązania ich z życiem społecznym i 
gospodarczym oraz z etyki naukowej. Student/ka wybiera grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami (językoznawczą, kulturoznawczo-literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 1        Projek
t 
15/15 

30 5/5 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w 
pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie indywidualnym, ale 
związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja 
badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej. Studentki/studenci 
włączają się w prace badawcze zespołów i pracowni działających w Instytucie, pod opieką pracowników 
naukowych przygotowują własne projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i organizować badania oraz 
imprezy popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku 
studiów 

        30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

 

Translatoryka 30/0        30 4/0 T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu 
Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje przekładu, 
typy ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu tekstu i odbiorcy) i 
historii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami dotyczącymi przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         60 6  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka chorwackiego     90/
90 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów 
(publicystycznych, artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co 
słyszy. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście 
zawierającym jasno sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 
dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc 
równorzędnym partnerem dla rozmówców. Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób 
zbliżony do rodzimych użytkowników języka chorwackiego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_U07, S_U08, S_K01 

Historia języka chorwackiego z elementami 
gramatyki historycznej 

 30/
0 

      30 4/0 EU, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka chorwackiego wraz z rozwojem 
gramatyki języka chorwackiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w tym zakresie, ale 
także na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości historii języka oraz ułatwienie 
nauki języki obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć 
studenci poznają publikacje poświęcone przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_W06, S_U02, S_U06  

Odmiany języka chorwackiego  0/3
0 

      30 0/4 T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka chorwackiego literackiego, 
nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Chorwacji  30/
0 

      30 4/0 EU B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w 
literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi 
najnowszej literatury chorwackiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. Aktywny udział w 
zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w literaturze 
współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 

Antropologia współczesności Chorwacji  0/3
0 

      30 0/4 T, PR B nauki o kulturze i 
religii 
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Treści programowe dla przedmiotu 
Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej kultury 
chorwackiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i rodzinna, 
podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, zwyczaje kulinarne. 
Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie antropologiczne i umie je zastosować w 
opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie analitycznego podejścia do codziennych praktyk 
społecznych oraz umiejętność interpretowania ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS w pierwszym semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w drugim semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestrów 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze*** 225 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów 
***90 godzin z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie    30/ 
30 

     60 5/15 praca 
magisterska 

B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy magisterskiej 
i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią (umiejętność właściwego 
formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, dobór literatury przedmiotu 
i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest 
złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy 
magisterskiej, ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji 
zgromadzonego materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich 
prezentacji wobec audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Projek
t 
15/15 

30 5/7 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i studentki 
finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują wnioski, prezentacje 
oraz działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia zaangażowania włączają się w 
obieg naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku 
studiów 

        30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 
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Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/0        30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki słowiańskie 
nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i niekonwencjonalne metody 
nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W07, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/
0 

      30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki obce są nie 
tylko podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem wiedzy kulturowej, a 
z drugiej strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest niemożliwe bez stałej pamięci o jego 
kulturowej bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-kulturowego aspektu znaczeń poznawanych i 
używanych wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka chorwackiego     60/
60 

   120 5/5 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka chorwackiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na 
pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które 
będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, 
opowiadanie). Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń 
morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także 
zajmować tłumaczeniami z języka polskiego na chorwacki. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening 
umiejętności niezbędnych do wykonywania poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej 
długości materiałów. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów 
przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka 
docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_K04 

Symbol efektów zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W03, S_W05, S_U04, S_U05, S_U06, S_U08, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - 
Chorwacja 

 30/
0 

      30 4/0 EU, T B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między poszczególnymi 
etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem sąsiedztwa niesłowiańskiego. 
Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot studiów obszarem a najważniejszymi dla 
jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury. Wykład ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu 
znanych im elementów kultury w szerszej perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów 
komunikacji międzykulturowej, tak na płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów 
zewnętrznych centrów kultury (np. Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie 
regionu, a także w granicach własnych terytoriów państwowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W08, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_W07, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestrów 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów*** 
***60 godzin student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: serbistyka 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

PIerwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/3
0 

     60 4/4 praca B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających 
magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy magisterskiej 
i wyposażenie w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. Pierwszy rok obejmuje 
zajęcia z metodologii badań humanistycznych, prezentacji badań, powiązania ich z życiem społecznym i 
gospodarczym oraz z etyki naukowej. Student/ka wybiera grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami (językoznawczą, kulturoznawczo-literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 1        Projek
t 
15/15 

30 5/5 Inne: udział w 
pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w 
pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie indywidualnym, ale 
związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też 
popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej. 
Studentki/studenci włączają się w prace badawcze zespołów i pracowni działających z Instytucie, pod 
opieką pracowników naukowych przygotowują własne projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i 
organizować badania oraz imprezy popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku 
studiów 

        30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

 

Translatoryka 30/
0 

       30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje 
przekładu, typy ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu tekstu i 
odbiorcy) i historii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami dotyczącymi 
przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         60 6  B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka serbskiego     90/9
0 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów 
(publicystycznych, artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, 
co słyszy. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście 
zawierającym jasno sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, 
dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne. Potrafi uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc 
równorzędnym partnerem dla rozmówców. Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób 
zbliżony do rodzimych użytkowników języka serbskiego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01 

Historia języka serbskiego z elementami 
gramatyki historycznej 

 30/
0 

      30 4/0 EP, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka serbskiego wraz z rozwojem 
gramatyki języka serbskiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w tym zakresie, ale także 
na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości historii języka oraz ułatwienie nauki 
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języki obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć 
studenci poznają publikacje poświęcone przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_W06, S_U02, S_U06  

Odmiany języka serbskiego  30/
0 

      30 4/0 T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka serbskiego literackiego, 
nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Serbii  30/
0 

      30 4/0 EU, T B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w 
literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami 
literackimi najnowszej literatury serbskiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. 
Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w 
literaturze współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 
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Antropologia współczesności Serbii  0/3
0 

      30 0/4 T, PR B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej kultury 
serbskiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i rodzinna, 
podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, zwyczaje 
kulinarne. Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie antropologiczne i umie je 
zastosować w opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie analitycznego podejścia do 
codziennych praktyk społecznych oraz umiejętność interpretowania ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS w pierwszym semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w drugim semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze*** 225 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów*** 
***90 godzin student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych realizowanych w dowolnym semestrze 

510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/3
0 

     60 5/15 praca 
magisterska 

B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
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religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy 
magisterskiej i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią 
(umiejętność właściwego formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, 
dobór literatury przedmiotu i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, 
którego zwieńczeniem jest złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na 
opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez 
(wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z 
zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Projek
t 
15/15 

30 5/7 Inne: udział w 
pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i studentki 
finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują wnioski, prezentacje 
oraz działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia zaangażowania włączają się w 
obieg naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku 
studiów 

        30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty zajęć 
dostępnych w rejestracji żetonowej. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

 

Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/
0 

       30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki słowiańskie 
nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i niekonwencjonalne metody 
nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W07, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści programowe 
przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/
0 

      30 4/0 PR, T B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki obce są 
nie tylko podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem wiedzy 
kulturowej, a z drugiej strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest niemożliwe bez stałej 
pamięci o jego kulturowej bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-kulturowego aspektu znaczeń 
poznawanych i używanych wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka serbskiego     60/6
0 

   120 5/5 EP, EU, PR, T  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka serbskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na 
pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które 
będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, 
opowiadanie). Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń 
morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także 
zajmować tłumaczeniami z języka polskiego na serbskiego. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening 
umiejętności niezbędnych do wykonywania poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej 
długości materiałów. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów 
przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka 
docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W03, K_W05, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_W05, S_U04, S_U05, S_U06, S_U07, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - Bałkany  30/
0 

      30 4/0 PR, EU B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między 
poszczególnymi etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem sąsiedztwa 
niesłowiańskiego. Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot studiów obszarem a 
najważniejszymi dla jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury. Wykład ma za zadanie pomóc 
studentom w umieszczeniu znanych im elementów kultury w szerszej perspektywie poprzez śledzenie 
procesów i efektów komunikacji międzykulturowej, tak na płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich 
dziejów zewnętrznych centrów kultury (np. Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w 
obrębie regionu, a także w granicach własnych terytoriów państwowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W08, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W07, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z przedmiotów fakultatywnych nie przypisanych do semestrów 

27 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów 
***60 godzin zajęć fakultatywnych student/ka zalicza w dowolnym semestrze 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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5.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: słowacystyka 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin* 
*sem.1/sem.2 

Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS* 

*sem.1/
sem.2 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 4/4 PR B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających 
magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy 
magisterskiej i wyposażenie w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. 
Pierwszy rok obejmuje zajęcia z metodologii badań humanistycznych, prezentacji badań, 
powiązania ich z życiem społecznym i gospodarczym oraz z etyki naukowej. Student/ka wybiera 
grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (językoznawczą, kulturoznawczo-
literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 1        Projek
t 
15/15 

30 5/5 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 
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Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie 
studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie 
indywidualnym, ale związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, 
uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród 
społeczności studenckiej. Studentki/studenci włączają się w prace badawcze zespołów i 
pracowni działających w Instytucie, pod opieką pracowników naukowych przygotowują własne 
projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i organizować badania oraz imprezy popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku studiów         30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty 
zajęć dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  

Translatoryka 30/0        30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje 
przekładu, typy ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu 
tekstu i odbiorcy) i historii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami 
dotyczącymi przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         60 6  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści 
programowe przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa 
i/lub nauk o kulturze. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka słowackiego     90/
90 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów 
(publicystycznych, artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie 
wszystko, co słyszy. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie 
zbudowanym tekście zawierającym jasno sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze 
zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne. Potrafi 
uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. 
Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników 
języka słowackiego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01 

Historia języka słowackiego z elementami gramatyki 
historycznej 

 30/
0 

      30 4/0 T, EP B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka słowackiego wraz z 
rozwojem gramatyki języka słowackiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w 
tym zakresie, ale także na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości 
historii języka oraz ułatwienie nauki języki obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych 
zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć studenci poznają publikacje poświęcone 
przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_W06, S_U02, S_U06  

Odmiany języka słowackiego  0/3
0 

      30 0/4 T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka słowackiego 
literackiego, nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Słowacji  30/
0 

      30 4/0 EU, T B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w 
literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami 
literackimi najnowszej literatury słowackiej, które poddadzą interpretacji w języku 
kierunkowym. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie 
nowych tendencji i form w literaturze współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji 
językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 

Antropologia współczesności Słowacji  0/3
0 

      30 0/4 T, PR B nauki o kulturze i 
religii 
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Treści programowe dla przedmiotu Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej 
kultury słowackiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i 
rodzinna, podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, 
zwyczaje kulinarne. Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie 
antropologiczne i umie je zastosować w opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie 
analitycznego podejścia do codziennych praktyk społecznych oraz umiejętność interpretowania 
ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS w pierwszym semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w drugim semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć nie przypisanych do konkretnego semestru 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze*** 225 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów 
***90 punktów ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru 

510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 5/15 praca 
magisterska 

B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy 
magisterskiej i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią 
(umiejętność właściwego formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody 
badawczej, dobór literatury przedmiotu i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych 
itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania 
skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, ćwiczeniu się w 
umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego materiału 
badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec 
audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Projek
t 
15/15 

30 5/7 Inne: udział 
w pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i 
studentki finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują 
wnioski, prezentacje oraz działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia 
zaangażowania włączają się w obieg naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku studiów         30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty 
zajęć dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
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Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/0        30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki 
słowiańskie nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i 
niekonwencjonalne metody nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, 
rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W07, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści 
programowe przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa 
i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/
0 

      30 4/0 PR, T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki 
obce są nie tylko podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem 
wiedzy kulturowej, a z drugiej strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest 
niemożliwe bez stałej pamięci o jego kulturowej bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-
kulturowego aspektu znaczeń poznawanych i używanych wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka słowackiego     60/
60 

   120 5/5 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka słowackiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się 
koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, 
specjalistycznymi i oficjalnymi), które będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz 
własnych pisemnych prac studentów (esej, opowiadanie). Jednocześnie studenci będą 
uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych 
(z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także zajmować tłumaczeniami z języka 
polskiego na słowacki. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening umiejętności niezbędnych do 
wykonywania poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej długości materiałów. 
Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów przekładowych, ale 
także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_W05, S_U04, S_U05, S_U06, S_U07, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - Czechy i 
Słowacja 

 30/
0 

      30 4/0 T, EU B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między 
poszczególnymi etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem 
sąsiedztwa niesłowiańskiego. Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot 
studiów obszarem a najważniejszymi dla jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury. Wykład 
ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu znanych im elementów kultury w szerszej 
perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów komunikacji międzykulturowej, tak na 
płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów zewnętrznych centrów kultury (np. 
Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie regionu, a także w granicach 
własnych terytoriów państwowych. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  K_W03, K_W08, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_W07, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS student/ka uzyskuje z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru 

27 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów 
***60 godzin zajęć fakultatywnych student/ka zalicza w dowolnym semestrze 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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5.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów dla specjalności: słowenistyka 
 

Nazwa przedmiotu/ grupa zajęć Forma zajęć – liczba godzin Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot W K S Ć L W
r 

Pr Inne 

PIerwszy rok studiów, semestr pierwszy i drugi 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 4/4 PR B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających 
magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta/studentki do wyboru tematu pracy 
magisterskiej i wyposażenie w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich. 
Pierwszy rok obejmuje zajęcia z metodologii badań humanistycznych, prezentacji badań, 
powiązania ich z życiem społecznym i gospodarczym oraz z etyki naukowej. Student/ka wybiera 
grupę seminaryjną zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (językoznawczą, kulturoznawczo-
literaturoznawczą). 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 1        Proje
kt 

30 5/5 Inne: udział w 
pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 
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15/1
5 

Treści programowe dla przedmiotu Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie 
studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów uczenia się na poziomie 
indywidualnym, ale związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, 
uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród 
społeczności studenckiej. Studentki/studenci włączają się w prace badawcze zespołów i 
pracowni działających w Instytucie, pod opieką pracowników naukowych przygotowują własne 
projekty oraz uczą się tworzyć wnioski i organizować badania oraz imprezy popularyzatorskie. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku studiów         30 4   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty 
zajęć dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  

Translatoryka 30/0        30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień dotyczących przekładu (rodzaje 
przekładu, typy ekwiwalencji, przekładalność i nieprzekładalność, przekład w zależności od typu 
tekstu i odbiorcy) i historii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów z podstawowymi lekturami 
dotyczącymi przekładu. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W05, K_U07, K_K01 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         60 6  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści 
programowe przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa 
i/lub nauk o kulturze. 
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Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_K04 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Praktyczna nauka języka słoweńskiego     90/
90 

   180 6/6 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Po kursie na tym poziomie student/ka rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów 
(publicystycznych, artystycznych oraz naukowych). Może z łatwością zrozumieć praktycznie 
wszystko, co słyszy. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie 
zbudowanym tekście zawierającym jasno sformułowane tezy. Potrafi formułować jasne, dobrze 
zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne. Potrafi 
uczestniczyć aktywnie w rozmowie, będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. 
Wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników 
języka słoweńskiego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_U05, S_U06, S_K01 

Historia języka słoweńskiego z elementami gramatyki 
historycznej 

 30/
0 

      30 4/0 T, EP B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka słoweńskiego wraz z 
rozwojem gramatyki języka słoweńskiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w 
tym zakresie, ale także na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości 
historii języka oraz ułatwienie nauki języki obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych 
zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć studenci poznają publikacje poświęcone 
przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.  

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_W06, S_U02, S_U06  

Odmiany języka słoweńskiego  0/3
0 

      30 0/4 T, EU B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka słoweńskiego 
literackiego, nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W04, K_U01, K_U02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_U06  

Literatura współczesna Słowenii  30/
0 

      30 4/0 EU, T B literaturoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w 
literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami 
literackimi najnowszej literatury słoweńskiej, które poddadzą interpretacji w języku 
kierunkowym. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie 
nowych tendencji i form w literaturze współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji 
językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_U06 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_U04, S_U06 

Antropologia współczesności Słowenii  0/3
0 

      30 0/4 PR, T B nauki o kulturze i 
religii 



66 

Treści programowe dla przedmiotu Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej 
kultury słoweńskiej; poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i 
rodzinna, podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, 
zwyczaje kulinarne. Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie 
antropologiczne i umie je zastosować w opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie 
analitycznego podejścia do codziennych praktyk społecznych oraz umiejętność interpretowania 
ich kulturowego podłoża. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_U01, S_U04, S_K01 

Łącznie liczba punktów ECTS w pierwszym semestrze 30 

Łącznie liczba punktów ECTS w drugim semestrze 30 

Łącznie liczba punktów ECTS na pierwszym roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w pierwszym semestrze 255 

Łącznie liczba godzin zajęć w drugim semestrze 255 

Łącznie liczba godzin zajęć na pierwszym roku studiów 510 

Drugi rok studiów, semestr trzeci i czwarty 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie   30/
30 

     60 5/15 praca 
magisterska 

B Językoznawstwo, 
nauki o kulturze i 
religii, 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe dla przedmiotu O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy 
magisterskiej i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią 
(umiejętność właściwego formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody 
badawczej, dobór literatury przedmiotu i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych 
itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania 
skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, ćwiczeniu się w 
umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego materiału 
badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec 
audytorium i obrony w dyskusji. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K-U05, K_U08, K_K02, K_K04 

Projekt naukowy 2        Proje
kt 
15/1
5 

30 5/7 Inne: udział w 
pracach 
zespołu 

B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot jest kontynuacją projektu naukowego rozpoczętego na pierwszym roku. Studenci i 
studentki finalizują badania i/lub działania zaplanowane w poprzednim roku, przygotowują 
wnioski, prezentacje oraz działania popularyzujące osiągnięte wyniki. W zależności od stopnia 
zaangażowania włączają się w obieg naukowy. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W06, K_U03, K_U08, K_K01, K_K03, K_U10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie spoza kierunku studiów         30 3   nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia, uzupełniające efekty uczenia się związane z programem slawistyki, wybierane z oferty 
zajęć dostępnych w rejestracji żetonowej. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
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Glottodydaktyka języków zachodnio- i 
południowosłowiańskich 

30/0        30 4/0 T, PR B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Przedmiot ma przygotować studentów do nauczania języków obcych, z naciskiem na języki 
słowiańskie nauczane w Instytucie. Na zajęciach studenci poznają, m.in.: tradycyjne i 
niekonwencjonalne metody nauczania języków, sposoby planowania kursów językowych, 
rodzaje odbiorców kursów.  

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W07, K_K01, K_K04 

Zajęcia fakultatywne z oferty slawistycznej         30 3  B nieprzypisane 

Treści programowe dla przedmiotu Zajęcia wybierane przez studentkę/studenta z oferty slawistycznej, uzupełniające treści 
programowe przedmiotów obowiązkowych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa 
i/lub nauk o kulturze. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_U02, K_K04, K_U11 

Lingwistyka kulturowa dla slawistów  30/
0 

      30 4/0 T, EP B językoznawstwo 

Treści programowe dla przedmiotu Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów z jednej strony na fakt, że studiowane języki 
obce są nie tylko podstawowym "technicznym" narzędziem komunikacji, ale i ważnym źródłem 
wiedzy kulturowej, a z drugiej strony - że prawdziwie dobre poznanie języka obcego jest 
niemożliwe bez stałej pamięci o jego kulturowej bazie i bez nieustannego uczenia się społeczno-
kulturowego aspektu znaczeń poznawanych i używanych wyrażeń` językowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W01, K_W02, K_W08 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Praktyczna nauka języka słoweńskiego     60/
60 

   120 5/5 EP, EU, T, PR  nieprzypisany 

Treści programowe dla przedmiotu Na lektoracie języka słoweńskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą się 
koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, 
specjalistycznymi i oficjalnymi), które będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz 
własnych pisemnych prac studentów (esej, opowiadanie). Jednocześnie studenci będą 
uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych 
(z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także zajmować tłumaczeniami z języka 
polskiego na słoweński. Na zajęciach z zakresu tłumaczenia trening umiejętności niezbędnych 
do wykonywania poprawnych tłumaczeń odbywa się przy przekładach różnej długości 
materiałów. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikację błędów 
przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności 
języka docelowego. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W03, K_W05, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W03, S_W05, S_U04, S_U05, S_U06, S_U07, S_K01, S_K02, S_K03 

Relacje międzykulturowe w regionie - Słowenia  30/
0 

      30 4/0 T, EU B nauki o kulturze i 
religii 

Treści programowe dla przedmiotu Wykład naświetla wewnętrzną specyfikę kulturową regionu z perspektywy relacji między 
poszczególnymi etnosami, grupami religijnymi i narodowymi, również z uwzględnieniem 
sąsiedztwa niesłowiańskiego. Wykład ukazuje także relację pomiędzy stanowiącym przedmiot 
studiów obszarem a najważniejszymi dla jego dziejów zewnętrznymi centrami kultury. Wykład 
ma za zadanie pomóc studentom w umieszczeniu znanych im elementów kultury w szerszej 
perspektywie poprzez śledzenie procesów i efektów komunikacji międzykulturowej, tak na 
płaszczyźnie relacji wobec kluczowych dla ich dziejów zewnętrznych centrów kultury (np. 
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Wiedeń, Budapeszt, Lipsk, Stambuł, Moskwa), jak i w obrębie regionu, a także w granicach 
własnych terytoriów państwowych. 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów K_W02, K_W03, K_W08, K_U02, K_U06, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W07, S_U02, S_U06 

Łącznie liczba punktów ECTS w trzecim semestrze** 27 

Łącznie liczba punktów ECTS w czwartym semestrze** 
**pozostałe punkty ECTS z zajęć fakultatywnych nie przypisanych do semestru student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

23 

Łącznie liczba punktów ECTS na drugim roku studiów 60 

Łącznie liczba godzin zajęć w trzecim semestrze*** 195 

Łącznie liczba godzin zajęć w czwartym semestrze*** 105 

Łącznie liczba godzin zajęć na drugim roku studiów 
***60 godzin z zajęć fakultatywnych student/ka realizuje w dowolnym semestrze 

360 

Łącznie liczba godzin zajęć na studiach magisterskich 870 

 
Uwaga: W trakcie studiów student/ka musi wybrać zajęcia fakultatywne w języku obcym na poziomie B2+ z oferty zajęć ISZiP. 
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6.  Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne językoznawstwo  62 % 

nauki o kulturze i religii  25 % 

literaturoznawstwo  13 % 

 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0299 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 66 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

104 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

82 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 126 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 100% Nauki socjologiczne 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: socjologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii 
rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)  

P7S_WG 

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we 
współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk 

P7S_WK 

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich 
wzajemnych relacjach 

P7S_WG 

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności 
społecznych 

P7S_WK 

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach 
podtrzymywania ładu zbiorowego 

P7S_WK 

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, 
tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej 

P7S_WK 

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, 
ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania 

P7S_WG 
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K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań 
społecznych, analiz i procedur badawczych 

P7S_WK 

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; 
ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów 

P7S_WG 

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych 
badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości 
społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii 

P7S_WG 

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje 
społeczne 

P7S_WK 

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i 
zarządzania nimi 

P7S_WK 

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie 
polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych 

P7S_WK 

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i 
współczesnych teorii socjologicznych 

P7S_WG 

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy 
teoretycznej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących 
wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i 
przeszłych wydarzeń społecznych 

P7S_KK,  P7S_UW 

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, 
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz 
posługując się nowoczesnymi technologiami 

P7S_UW, P7S_UK,  P7S_KK 

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych 
procesów i zjawisk społecznych 

P7S_UW 

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu 
i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich 
konsekwencji 

P7S_UW 
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K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych 
ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych 

P7S_UW 

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do 
analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji 

P7S_UW 

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować 
pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów 
społecznych 

P7S_UW 

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa P7S_UW 

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia 
społecznego i ich badaniem 

P7S_UW 

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim 
i w języku obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego P7S_UO, P7S_KO 

K_K02 potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych P7S_KO 

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na 
temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie 

P7S_UW, P7S_KK 

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi P7S_UK, P7S_KK 

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym P7S_UU, P7S_KO 

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności zawodowych 

P7S_KR 

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się P7S_UU, P7S_KR 

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa P7S_KR 

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych P7S_KK 

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów: SOCJOLOGIA  
Specjalizacja nauczycielska uprawniająca do nauczania przedmiotu “Wiedza o społeczeństwie” w szkołach 
ponadpodstawowych 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: socjologia 
Nazwa specjalności: Specjalizacja nauczycielska uprawniająca do nauczania 
przedmiotu “Wiedza o społeczeństwie” w szkołach ponadpodstawowych 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
 

S_W01 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 
socjalizacji, wychowania i nauczania uczniów na III etapie edukacyjnym  

 

S_W02 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki działalności pedagogicznej  
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S_W03 posiada wiedzę niezbędną do realizacji dydaktycznych, w tym do samodzielnego przygotowania i 
dostosowania programu nauczania przedmiotu “Wiedza i Społeczeństwo” do potrzeb i możliwości 
uczniów na III etapie edukacyjnym 

 

S_W04 posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk 
stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej i dydaktycznej w szkołach 
ponadpodstawowych 

 

S_W05 posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego i 
dydaktycznego  z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i 
przetwarzania informacji i materiałów   

 
 
 

S_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i 
interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 
zachowań uczestników tych sytuacji 

 
 

S_U03 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada 
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi 
nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów 

 
 

S_U04 potrafi ocenić przydatność różnych  metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z III etapem edukacyjnym 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 
pedagogiczne i dydaktyczne 

 
 

S_K02 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych i 
dydaktycznych 

 

S_K03 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz 
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności 

 

S_K04 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w 
środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela 

 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
Socjologia 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

BLOK 
TEORETYCZNY 

60  90      150 18 EU, EP, T, E, PR B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Blok Teoretyczny składa się z następujących zajęć:  
Filozofia i metodologia nauk (seminarium, 4 ECTS) - celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 
filozoficznymi i metodologicznymi nauk społecznych, a w szczególności wskazanie paradygmatycznej natury nauki i wiedzy 
naukowej oraz pokazanie zasadniczej roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i 
ustrukturowaniu procesu badawczego. Zajęcia składają się z dwóch części: pierwsza dotyczy pytań o charakterze filozoficznym 
– czym są nauki społeczne, czego można od nich oczekiwać a czego nie, jaka jest ich wartość, w jaki sposób można ją 
uzasadnić, na czym polega specyficzna perspektywa nauk społecznych i humanistycznych w kwestii prawdy, autorytetu i 
wolności krytyki. Druga część dotyczy konkretnych podejść teoretycznych z różnych dziedzin nauk społecznych oraz ich 
konsekwencji metodologicznych i badawczych. Zajęcia z Filozofii i metodologii nauk odbywają się w semestrze zimowym. 
Centralne Problemy Socjologiczne (wykład, 2x3 ECTS) - zajęcia prowadzone przez samodzielnych pracowników 
naukowych, dotyczące kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl 
socjologiczna. Przykładowo, mogą to być zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: zmiana społeczna, instytucje i decyzje 
polityczne, zróżnicowanie i nierówności społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego 
przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia więzi społecznych itd. Zajęcia te w założeniu mają być wykładami 
monograficznymi, w trakcie których specjaliści z Instytutu Socjologii przedstawią poszczególne (wybrane przez siebie, zgodnie 
z własnymi doświadczeniami naukowo-badawczymi) zagadnienia – teorie socjologiczne, które się na nich koncentrują, 
najważniejsze pytania badawcze, propozycje odpowiedzi udzielanych na nie w przeszłości i współcześnie przez naukowców z 
różnych szkół i tradycji naukowych. Dla absolwentów studiów licencjackich w naszym Instytucie zajęcia te będą okazją do 



9 

 

pogłębienia i uporządkowania wiedzy o najważniejszych problemach socjologii, a dla absolwentów innych uczelni i kierunków 
– wprowadzeniem we współczesną socjologię w zakresie, który ich najbardziej interesuje. Zajęcia z kategorii CPS oferowane 
są zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Sugerowane jest realizowanie jednego wybranego kursu w semestrze. 
Teorie i analizy w badaniach socjologicznych (seminarium, 2x4 ECTS) - zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych 
prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych. Mogą to być zajęcia poświęcone jednej książce, 
jednemu autorowi lub też kilku pracom na jeden temat lub z jednej dziedziny. W trakcie zajęć studenci będą analizować prace 
socjologiczne pod kątem założeń teoretycznych i ideologicznych na jakich zostały oparte, sposobu prowadzenia badań i 
wyciągania z nich wniosków (w przypadku prac opartych na badaniach empirycznych), sposobu prezentacji wyników, dyskusji 
z oponentami i argumentowania własnych racji. Szczególny nacisk zostanie położony na sposób przekładania założeń 
teoretycznych na projekty badawcze i na analizy socjologiczne. Zajęcia z kategorii TABS oferowane są zarówno w semestrze 
zimowym, jak i letnim. Sugerowane jest realizowanie jednego wybranego kursu w semestrze. 

Symbol efektów 
uczenia się  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_U08, K_U09, K_K04, K_K08, K_K09 

BLOK 
BADAWCZY 

     60  90 150 20 T, Proj, 
Prezentacja, 

Raport 
badawczy 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Na blok metodologiczny składają się: Analiza Danych Ilościowych (ADI), Analiza Danych Jakościowych (ADJ) oraz projekty 
badawcze (2x45h/  2x6ECTS). 
Analiza Danych Ilościowych i Analiza Danych Jakościowych to zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie 
umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych, zarówno jakościowych i ilościowych. Z 
założenia są to zajęcia w trakcie których studenci pracują na gotowych zbiorach danych ćwicząc umiejętność opracowywania 
danych, ich kodowania oraz analizy z wykorzystaniem dostępnych programów tj. SPSS, Stata, Atlas.ti. i inne. Zajęcia z kategorii 
ADI oraz ADJ oferowane są zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. 
Projekty badawcze to grupa zajęć, które mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych, umiejętności planowania i 
realizowania badania w zespole oraz które zapewniają udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie 
Socjologii.  
W trakcie pierwszego roku studiów studenci muszą zrealizować po jednym z wybranych przez siebie zajęć z grupy ADI oraz 
grupy ADJ (rokrocznie oferowanych jest nie mniej niż 5 zajęć z każdej z tych grup) oraz dwa kursy z grupy warsztatów 
badawczych (spośród propozycji oferowanych w danym roku akademickim). Szczegółowa tematyka zajęć jest związana z 
aktualnie realizowanymi projektami badawczymi pracowników Instytutu Socjologii. Zajęcia z kategorii warsztatów badawczych 
oferowane są zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Sugerowane jest realizowanie jednego wybranego kursu w 
semestrze. 
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Symbol efektów 
uczenia się  

K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, 
K_K08, K_K09, K_K10 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 4 E, Proj 
*w zależności 

od zajęć 
wybranych 

przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Zaawansowane zajęcia seminaryjne ćwiczące umiejętności pracy akademickiej pod kierunkiem pracowników naukowych. Do 
zaliczenia pierwszego semestru zajęć student musi przedstawić jeden rozdział planowanej pracy magisterskiej bądź 
rozbudowany projekt badawczy połączony z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu. Pierwszy semestr seminarium 
magisterskiego realizowany jest w semestrze letnim I etapu studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się  

K_W13, K_W15, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K_03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 90 12 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
*Treść, forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  

Symbol efektów 
uczenia się 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł “Rynek 
pracy, zasoby 
ludzkie, sprawy 
publiczne” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 90 12 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
W ramach modułu “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy publiczne” studenci zdobywają wiedzę na temat społecznych i 
instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego, współczesnych stosunków pracy i polityk publicznym (public 
policy); poznają funkcjonujące w debatach publicznych i w instytucjonalnej praktyce sposoby konceptualizacji rozmaitych 
problemów życia zbiorowego; dyskutują kontrowersje wokół różnych, stosowanych w praktyce, sposobów diagnozowania i 
wyjaśniania problemów społecznych; uczą się rozpoznawania możliwości i barier rozwoju kapitału ludzkiego tkwiących w 
środowisku edukacyjnym, w rodzinie, na rynku pracy, z uwzględnieniem cyklu życia jednostek; zdobywają orientację w teoriach 
umożliwiających krytyczną ocenę polityk i ideologii odnoszących się do sfery pracy, edukacji i warunków życia zmieniającego 
się społeczeństwa. 

Symbol efektów 
uczenia się 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł 
“Wspólnoty, 
zróżnicowanie, 
migracje” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 90 12 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
W ramach modułu “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” studenci zdobywają wiedzę na temat szeroko pojętych wspólnot i 
zróżnicowania społecznego. Kontekstem, w którym przedstawiana jest ta problematyka są procesy globalizacji i regionalizacji 
ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji członkostwa w UE, różnic międzynarodowych (w kontekście badania systemów 
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wartości) oraz lokalnych kultur. Program zajęć obejmuje również zagadnienia komunikacji kulturowej i międzykulturowej oraz 
różnych wymiarów tożsamości społecznej, w trakcie których uczestnicy rozwijają specjalistyczne umiejętności badania i 
rozumienia przemian kulturowych.  

Symbol efektów 
uczenia się 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł 
“Socjologia 
polityki, państwa 
i życia 
publicznego” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 90 12 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
Moduł “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego” obejmuje szeroką problematykę: od klasycznej socjologii władzy 
politycznej, poprzez rozwijające się studia nad państwem i administracją publiczną, aż po zróżnicowane i zmienne zjawiska 
życia publicznego, analizowane od historycznych korzeni po migotliwą współczesność. 

Symbol efektów 
uczenia się  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia OG *w zależności od zajęć wybranych przez studenta *w 
zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez 

studenta 
 

6 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 
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Treści 
programowe 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć typu OG oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Student 
zobowiązany jest do zrealizowania zajęć OG za nie mniej niż 6 ECTS, przy czym minimum 5 ECTS za zajęcia OG muszą być 
zrealizowane w ramach dziedziny nauk humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze zimowym): 225 
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze letnim): 225 
Łączna liczba godzin* zajęć (w roku): 450 
* Podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. Podstawową jednostką rozliczeniową są punkty ECTS. W IS UW obowiązują roczne rozliczenia – to znaczy, że także podział ECTS 
w tabeli pomiędzy semestry jest orientacyjny. Ważne, aby w ciągu roku rozliczyć wszystkie kategorie przedmiotów przewidziane na dany rok oraz uzyskać nie mniej niż 60 ECTS. 
 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci, czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

WSPÓŁCZESNA 
MYŚL 
SOCJOLOGICZNA 

  30      30 4 E B nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk 
społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, psychologia społeczna, 
ekonomia, historia społeczna. Zajęcia pokazują współczesną socjologię i jej dorobek na tle innych nauk społecznych – wzajemne 
relacje, inspiracje i nieporozumienia. Wskazują też zalety i ograniczenia podejścia interdyscyplinarnego oraz prezentują 
najważniejsze dylematy związane z rozumieniem życia zbiorowego. Rokrocznie oferowanych jest kilka przedmiotów z kategorii 
WMS - do wyboru przez studenta, zgodnie z jego/jej zainteresowaniami. 
Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W06, K_W14, K_U08, K_K09 

FAKULTET W J. 
OBCYM 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
seminarium, konwersatorium, warsztat, projekt 

 

90* 
 

10 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Kierunkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym, które - poza treścią programową związaną z konkretnym 
przedmiotem - służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, 
potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+). W związku z tym muszą być to zajęcia 
o charakterze konwersatoryjnym, seminaryjnym bądź warsztatowym. 
Sugerowane jest zrealizowanie jednych zajęć w j. obcym w semestrze zimowym, a drugich w semestrze letnim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10, K_U02, K_U09, K_U10 oraz efekty programowe przypisane do danego fakultetu, w zależności od wyboru studenta 
 

Seminarium 
magisterskie 
(wraz z pracą 
magisterską) 

  60      60 18 E, Proj 
*w zależności 

od zajęć 
wybranych 

przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zaawansowane zajęcia seminaryjne ćwiczące umiejętności pracy akademickiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników 
naukowych. Ostatni semestr seminarium magisterskiego kończy się zaliczeniem po złożeniu gotowej pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_W15, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K_03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
K_K10 
 

Zajęcia 
fakultatywne IS 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 210 28 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
Sugerowane jest by semestrze zimowym zrealizować zajęcia fakultatywne za 17, a w drugim za 13 ECTS. 
*Treść, forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł “Rynek 
pracy, zasoby 
ludzkie, sprawy 
publiczne” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 210 28 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
W ramach modułu “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy publiczne” studenci zdobywają wiedzę na temat społecznych i 
instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego, współczesnych stosunków pracy i polityk publicznym (public policy); 
poznają funkcjonujące w debatach publicznych i w instytucjonalnej praktyce sposoby konceptualizacji rozmaitych problemów 
życia zbiorowego; dyskutują kontrowersje wokół różnych, stosowanych w praktyce, sposobów diagnozowania i wyjaśniania 
problemów społecznych; uczą się rozpoznawania możliwości i barier rozwoju kapitału ludzkiego tkwiących w środowisku 
edukacyjnym, w rodzinie, na rynku pracy, z uwzględnieniem cyklu życia jednostek; zdobywają orientację w teoriach 
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umożliwiających krytyczną ocenę polityk i ideologii odnoszących się do sfery pracy, edukacji i warunków życia zmieniającego się 
społeczeństwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł “Wspólnoty, 
zróżnicowanie, 
migracje” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 210 28 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
W ramach modułu “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” studenci zdobywają wiedzę na temat szeroko pojętych wspólnot i 
zróżnicowania społecznego. Kontekstem, w którym przedstawiana jest ta problematyka są procesy globalizacji i regionalizacji ze 
szczególnym uwzględnieniem konsekwencji członkostwa w UE, różnic międzynarodowych (w kontekście badania systemów 
wartości) oraz lokalnych kultur. Program zajęć obejmuje również zagadnienia komunikacji kulturowej i międzykulturowej oraz 
różnych wymiarów tożsamości społecznej, w trakcie których uczestnicy rozwijają specjalistyczne umiejętności badania i 
rozumienia przemian kulturowych.  

Symbol efektów 
uczenia się 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

Zajęcia 
fakultatywne IS - 
moduł “Socjologia 
polityki, państwa i 
życia publicznego” 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 210 28 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

 



17 

 

Treści 
programowe 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe są rokrocznie ujmowane w ramy trzech modułów: “Rynek pracy - zasoby ludzkie - sprawy 
publiczne”, “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”, “Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje”. Moduły 
tematyczne służą profilowaniu zainteresowań i orientacji w wyborze zajęć z bogatej oferty zajęć zaawansowanych w Instytucie 
Socjologii. Student może, realizować programu modułu bądź dobierać zajęcia zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. 
W celu zaliczenia modułu, w ciągu 2 lat studiów, z puli przedmiotów do wyboru należy zrealizować zajęcia za co najmniej 50 
punktów ECTS spośród przedmiotów przypisanych do danego modułu. Do zajęć w ramach modułu wchodzi też seminarium 
magisterskie i mogą wchodzić zajęcia z bloku teoretycznego i metodologicznego oraz zajęcia w języku obcym.  
Moduł “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego” obejmuje szeroką problematykę: od klasycznej socjologii władzy 
politycznej, poprzez rozwijające się studia nad państwem i administracją publiczną, aż po zróżnicowane i zmienne zjawiska życia 
publicznego, analizowane od historycznych korzeni po migotliwą współczesność. 

Symbol efektów 
uczenia się  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze zimowym): 250 
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze letnim): 180 
Łączna liczba godzin* zajęć (w roku): 390 
* Podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. Podstawową jednostką rozliczeniową są punkty ECTS. W IS UW obowiązują roczne rozliczenia – to znaczy, że także podział ECTS 
w tabeli pomiędzy semestry jest orientacyjny. Ważne, aby w ciągu roku rozliczyć wszystkie kategorie przedmiotów przewidziane na dany rok oraz uzyskać nie mniej niż 60 ECTS. 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

5. Semestr dla specjalności: 
Specjalizacja nauczycielska uprawniająca do nauczania przedmiotu “Wiedza o społeczeństwie” w szkołach 
ponadpodstawowych 
Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie uprawniające do nauczania przedmiotu 
WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych. Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa 
dwa lata i ma charakter fakultatywny. 
Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony 
do dyplomu IS. 
Program specjalizacji składa się z trzech modułów. 

Program modułu 1 „Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” obejmuje wszystkie 
przedmioty obowiązkowe z programu studiów stacjonarnych dla studiów II stopnia.  Studenci zobowiązani są zaliczyć zajęcia opisane w 
tabelach 4.1. i 4.2.  

Ponadto, studenci specjalizacji nauczycielskiej mają obowiązek zrealizować przedmioty: 

z modułu 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” oraz  

z modułu 3 „Przygotowanie w zakresie 90 dydaktycznym” omówione w tabelach 5.1. i 5.2. 
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5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Podstawy 
dydaktyki 

30        30 2 egzamin  Pedagogika  

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego 
składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia. Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki 
będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki 
pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się.  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W04, S_U04, S_K01, 

Psychologia  
Ogólna - 
wykład 

30        30 2 egzamin  Psychologia  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w szereg podstawowych zagadnień psychologii, których znajomość jest niezbędna w pracy 
pedagogicznej na poziomie szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, 
psychologii motywacji i emocji oraz psychologii procesów grupowych. Kurs podzielony jest na trzy bloki zajęciowe: 1. „Człowiek wśród 
informacji”, 2. „Człowiek wśród uczuć”, 3. „Człowiek wśród innych ludzi”. Kurs składa się z wykładu i konwersatorium, podczas którego 
słuchacze pogłębią zrozumienie i znajomość problematyki podnoszonej podczas wykładu, samodzielnie opracowując studia przypadków. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_U02, S_K02, S_K03 

Psychologia  
Ogólna - 
konwersatorium 

 30       30 2 egzamin  Psychologia 

Treści 
programowe  

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w szereg podstawowych zagadnień psychologii, których znajomość jest niezbędna w pracy 
pedagogicznej na poziomie szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, 
psychologii motywacji i emocji oraz psychologii procesów grupowych. Kurs podzielony jest na trzy bloki zajęciowe: 1. „Człowiek wśród 
informacji”, 2. „Człowiek wśród uczuć”, 3. „Człowiek wśród innych ludzi”. Kurs składa się z wykładu i konwersatorium, podczas którego 
słuchacze pogłębią zrozumienie i znajomość problematyki podnoszonej podczas wykładu, samodzielnie opracowując studia przypadków. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_U02, S_K02, S_K03 
 

Psychologia 
ucznia na III 
etapie 
edukacyjnym  

 30       30 2 Dyskusja, 
projekt 

 Psychologia 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych informacji z zakresu psychologii, dobranych pod kątem ich teoretycznej i 
praktycznej użyteczności w prowadzeniu zajęć, realizowaniu programu oraz nawiązywania kontaktu z uczniami na III etapie edukacyjnym. 
Na zajęciach omówione będą zagadnienia związane z psychologią uczenia się, rozwojem młodzieży i jej potencjalnymi zaburzeniami oraz 
trudnymi sytuacjami w klasie. Przewidywane są dyskusje oraz ćwiczenia grupowe. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_U02, S_U03, S_K03 

Pedagogika 
ogólna 

30        30 2 egzamin   Pedagogika  



21 

 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Student pozna podstawy funkcjonowania systemu edukacji oraz jego teoretyczne podstawy. Poszczególne bloki tematyczne: rola szkoły w 
życiu społecznym, zdania i postawy nauczyciela, relacje wewnątrzszkolne, metody pedagogiczne. 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_U01, S_U02, S_U04, S_K01 

Pedagogika 
ucznia na III 
etapie 
edukacyjnym 

 30       30 2 egzamin  Pedagogika  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Kurs jest zorientowany prakseologicznie - dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z praktyką wychowania i nauczania młodzieży 
dorastającej. Kurs wyposaża przyszłych nauczycieli w wiedzę praktyczną odnośnie do: motywowania ucznia, wspierania rozwoju jego 
osobowości, rozwijania myślenia krytycznego, zasad właściwego i konstruktywnego dyscyplinowania, prowadzenia racjonalnego dialogu z 
uczniem i rodzicem, konstruktywnego oceniania, podejścia nieautorytarnego do młodzieży, meaningful learning. Prezentowana wiedza jest 
ulokowana w szerszym kontekście myśli z obszaru filozofii kultury, pedagogiki twórczej aktywności i edukacji progresywnej oraz 
współczesnych nurtów edukacyjnych.  

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_U03, S_U04 

Emisja głosu       30   30 2 Zaliczanie 
ćwiczeń w 
czasie zajęć 

 Językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zajęcia służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości 
głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, 
funkcjonowania oraz higieny narządu głosu. 
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_U04, S_K01 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 6 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 8 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 14 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 90 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 120 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 210 
 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 

do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Dydaktyka 
WOS na III 
etapie 
edukacyjnym,  
cz. I 

30        30 2 Egzamin   Pedagogika 

Treści 
programowe  

Student pozna podstawy funkcjonowania systemu edukacji oraz jego teoretyczne podstawy. Poszczególne zagadnienia: rola szkoły w życiu 
społecznym, zdania i postawy nauczyciela, relacje wewnątrzszkolne, metody pedagogiczne.  
Omówienie celów nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”: przegląd rozwiązań międzynarodowych.  
Przedmiot „Wiedza o społeczeństwie” - program, zasoby, metody, trudności: szczegółowe przedstawienie i omówienie zakresu wiedzy i 
umiejętności zawartych w przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie”. Podstawa programowa (a właściwie 2 podstawy programowe); Cele 
ogólne i szczegółowe. Ocenianie, prawo dotyczące oceniania i klasyfikacji, prawa ucznia i inne dokumenty prawne regulujące stosunki 
nauczyciel_ka/uczeń_nnica. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W04, S_U04, S_K02 

Dydaktyka 
przedmiotu 
WOS na III 
etapie 
edukacyjnym, 
cz. II  

 60       60 4 Praca 
pisemna 

 Pedagogika 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Kurs ma na celu zapoznać uczestników zajęć ze wszystkimi najważniejszymi procesami i aktorami pracy edukacyjnej (dydaktycznej i 
pedagogicznej) w szkole ponadpodstawowej. Konwersatorium ma na celu przybliżyć przyszłych nauczycieli z najważniejszymi aspektami 
ich przyszłego zawodu oglądanymi z różnych perspektyw. 
Uczenie i wychowywanie w szkole ponadpodstawowej: cele, metody, trudności, dylematy.  
Podręczniki – analiza krytyczna. Opracowanie własnych celów uczenia. Przegląd pomocy dydaktycznych i źródeł i sposoby pracy z nimi, 
Zagadnienia: opracowanie własnego planu nauczania, opracowanie przedmiotowych zasad oceniania, projekty edukacyjne. 
Metody uczenia “Wiedzy o społeczeństwie”. Praca z tekstem, praca z danymi, praca z filmem. Wiedza a umiejętności. 
Motywowanie uczniów_uczennic, wychowanie obywatelskie, wykształcenie postawy pro-społecznej. 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_U04, S_K01, S_K02 

Praktyki 
psychologiczno- 
pedagogiczne 
w szkole 

      Pr  30 2 przygotowanie i 
omówienie z 
nauczycielem 
prowadzącym 
praktykę 
konspektów lekcji, 
analiza 
obserwowanych i 
prowadzonych 
lekcji 

 Pedagogika  
Psychologia  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, 
oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa 
się równolegle z realizacją modułów. 
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Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_U01, S_U02, S_K03, S_K04 

Praktyki 
dydaktyczne 
w szkole 

      Pr  120 8 przygotowanie i 
omówienie z 
nauczycielem 
prowadzącym 
praktykę 
konspektów lekcji, 
analiza 
obserwowanych i 
prowadzonych 
lekcji 

 Pedagogika  

Treści 
programowe 
dla przedmiotu  

Cele praktyk dydaktycznych: 
1) zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy szkoły. W tym: 
obserwowanie: czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz 
wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i 
zakłóceń, sposobów aktywizowania, sposobu oceniania uczniów, dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów. 
2) współdziałanie z opiekunem praktyk. W tym w: 
- planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), 
- organizowaniu pracy w grupach, 
- przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 
3) prowadzenie zajęć. W tym: 
- planowanie i przygotowanie scenariuszy zajęć, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, 
- dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej, 
- organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze. 
 
S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_K04 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym): 8 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze letnim): 8 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 16 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym): 120 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze letnim): 120 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 450 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 95% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 114 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

min. 114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 127 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 100% Nauki socjologiczne 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: socjologia 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: II stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii 
rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)  

P7S_WG 

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we 
współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk 

P7S_WK 

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich 
wzajemnych relacjach 

P7S_WG 

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności 
społecznych 

P7S_WK 

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach 
podtrzymywania ładu zbiorowego 

P7S_WK 

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, 
tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej 

P7S_WK 

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, 
ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania 

P7S_WG 
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K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań 
społecznych, analiz i procedur badawczych 

P7S_WK 

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; 
ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów 

P7S_WG 

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych 
badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości 
społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii 

P7S_WG 

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje 
społeczne 

P7S_WK 

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i 
zarządzania nimi 

P7S_WK 

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie 
polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych 

P7S_WK 

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i 
współczesnych teorii socjologicznych 

P7S_WG 

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy 
teoretycznej 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i 
bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat 
bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych 

P7S_KK,  P7S_UW 

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, 
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz 
posługując się nowoczesnymi technologiami 

P7S_UK,  P7S_KK 

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych 
procesów i zjawisk społecznych 

P7S_UW 

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu 
i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz 
ich konsekwencji 

P7S_UW 
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K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych 
ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych 

P7S_UW 

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do 
analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji 

P7S_UW 

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować 
pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów 
społecznych 

P7S_UW 

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa P7S_UW 

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia 
społecznego i ich badaniem 

P7S_UW 

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim 
i w języku obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego P7S_UO, P7S_KO 

K_K02 potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych P7S_KO 

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje 
na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie 

P7S_KK 

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi P7S_UK, P7S_KK 

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym P7S_UU, P7S_KO 

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia 
umiejętności zawodowych 

P7S_KR 

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się P7S_UU, P7S_KR 

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa P7S_KR 

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych P7S_KK 

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Semestr dla kierunku 
Socjologia 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

BLOK 
TEORETYCZNY 

120 30       150 23 EU, EP, T, E B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Blok Teoretyczny składa się z następujących zajęć:  
Centralne Problemy Socjologiczne (wykład, 5 ECTS) - zajęcia prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych, dotyczące 
kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna. Przykładowo, mogą 
to być zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: zmiana społeczna, instytucje i decyzje polityczne, zróżnicowanie i nierówności 
społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia 
więzi społecznych itd. Zajęcia te w założeniu mają być wykładami monograficznymi, w trakcie których specjaliści z Instytutu Socjologii 
przedstawią poszczególne (wybrane przez siebie, zgodnie z własnymi doświadczeniami naukowo-badawczymi) zagadnienia – teorie 
socjologiczne, które się na nich koncentrują, najważniejsze pytania badawcze, propozycje odpowiedzi udzielanych na nie w przeszłości i 
współcześnie przez naukowców z różnych szkół i tradycji naukowych. Dla absolwentów studiów licencjackich w naszym Instytucie 
zajęcia te będą okazją do pogłębienia i uporządkowania wiedzy o najważniejszych problemach socjologii, a dla absolwentów innych 
uczelni i kierunków – wprowadzeniem we współczesną socjologię w zakresie, który ich najbardziej interesuje. Zajęcia oferowane są w 
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semestrze zimowym. 
Teorie i analizy w badaniach socjologicznych (seminarium, 5 ECTS) - zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych prac 
socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych. Mogą to być zajęcia poświęcone jednej książce, jednemu 
autorowi lub też kilku pracom na jeden temat lub z jednej dziedziny. W trakcie zajęć studenci będą analizować prace socjologiczne pod 
kątem założeń teoretycznych i ideologicznych na jakich zostały oparte, sposobu prowadzenia badań i wyciągania z nich wniosków (w 
przypadku prac opartych na badaniach empirycznych), sposobu prezentacji wyników, dyskusji z oponentami i argumentowania własnych 
racji. Szczególny nacisk zostanie położony na sposób przekładania założeń teoretycznych na projekty badawcze i na analizy 
socjologiczne. Zajęcia oferowane są w semestrze zimowym. 
Współczesna myśl socjologiczna – wykład 5 ECTS. Zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach 
subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, 
psychologia społeczna, ekonomia, historia społeczna. Zajęcia pokazują współczesną socjologię i jej dorobek na tle innych nauk 
społecznych – wzajemne relacje, inspiracje i nieporozumienia. Powinny pokazywać zalety i ograniczenia podejścia interdyscyplinarnego 
oraz prezentować najważniejsze dylematy związane z rozumieniem życia zbiorowego. Zajęcia oferowane są w semestrze zimowym. 

Zróżnicowanie społeczne – konwersatorium 5 ECTS. Zajęcia konwersatoryjne poświęcone teoriom struktury i zróżnicowania 
społecznego mające na celu pogłębienie umiejętności posługiwania się kategoriami socjologicznymi w analizie zróżnicowań i 
nierówności społecznych oraz rozwinięcia wrażliwości na kwestie nierówności społecznych i dyskryminacji. Zajęcia oferowane są w 
semestrze letnim. 

Metodologia z elementami badań rynkowych – 3 ETCS wykład. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 
filozoficznymi i metodologicznymi nauk społecznych, a w szczególności wskazanie paradygmatycznej natury nauki i wiedzy naukowej 
oraz pokazanie zasadniczej roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i ustrukturowaniu procesu 
badawczego. Zajęcia oferowane są w semestrze zimowym. 

 
Symbol efektów 
uczenia się  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U08, K_U09, K_K04, K_K08, K_K09 

BLOK 
METODOLOGICZNY 

     60   60 12 T, Proj, 
Prezentacja, 
Raport badawczy 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Metodologia z elementami badań rynkowych – 6 ECTS warsztat. Zajęcia warsztatowe mają na celu pogłębienie kompetencji 
badawczych, umiejętności projektowania i realizowania projektu badawczego oraz analizy i interpretacji danych. Zajęcia oferowane są w 
semestrze zimowym. 

Badania ewaluacyjne – warsztat 6 ECTS. Zajęcia mające na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań ewaluacyjnych i nabycie 
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przez nich umiejętności projektowania ewaluacji z uwzględnieniem różnorodności technik badawczych oraz wykształcenie umiejętności 
krytycznej oceny wyników badań ewaluacyjnych. Zajęcia oferowane są w semestrze letnim. 

Symbol efektów 
uczenia się  

K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, 
K_K09, K_K10 

Proseminarium 
magisterskie 

  60      60 12 E, Proj 
*w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Zaawansowane zajęcia seminaryjne – 12 ECTS ćwiczące umiejętności pracy akademickiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników 
naukowych. Do zaliczenia pierwszego roku zajęć student musi przedstawić jeden rozdział planowanej pracy magisterskiej bądź 
rozbudowany projekt badawczy połączony z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu. Zajęcia oferowane w obu semestrach – 
zimowym i letnim. 
Proseminarium jest prowadzone w ramach specjalizacji – o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane. Lista i 
program specjalizacji oferowanych studentom rozpoczynającym studia w danym roku akademickim ogłaszane są przed rozpoczęciem 
rekrutacji. Spośród zaproponowanych specjalizacji uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów 
– jednak nie więcej niż 4. W czasie rekrutacji kandydaci wskazują preferowane specjalizacje. Jeżeli specjalizacja wybrana przez 
kandydata w pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach specjalizacji wskazanej w 
dalszej kolejności. Student może zostać przyjęty tylko na jedną specjalizację. Zaliczenie specjalizacji wymaga zaliczenia w okresie 
dwóch lat studiów wszystkich zajęć przewidzianych jej programem, o łącznej punktacji wynoszącej 67 ECTS. Do zrealizowania 
programu studiów należy ponadto zaliczyć wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane planem studiów, za które student otrzymuje 
łącznie 47 ECTS.  
Proponowane specjalizacje: 
1. Badania społeczne i rynkowe w praktyce 

Specjalizacja skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, osób 
odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w ramach instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych badaniami 
społecznymi. Specjalizacja będzie właściwym wyborem nie tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na socjologii, ale również 
tych, które ukończyły zarządzanie, ekonomię, antropologię, kulturoznawstwo, psychologię i kierunki pokrewne. Zajęcia w ramach 
specjalizacji będą prowadzone przez doświadczonych badaczy związanych z Instytutem Socjologii UW oraz ekspertów z 
największych firm badawczych w Polsce. Nacisk zostanie położony na kształtowanie konkretnych umiejętności i kompetencji 
przydatnych na rynku pracy, a nie na przekazywanie abstrakcyjnej wiedzy. Zajęcia będą harmonijnie łączyły teorię z praktyką, przy 
czym z założenia większość z nich będzie kładła nacisk na wykształcenie pogłębionych umiejętności samodzielnego planowania i 
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realizowania projektów badawczych.  
2. Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata 

Specjalizacja skierowana jest do osób, które w pracy zawodowej mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania 
kulturowego: do osób pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, 
pracowników branży turystycznej i instytucji kultury. Jest ona przeznaczona również dla wszystkich, którzy ukończyli studia 
filologiczne, kulturoznawcze, dziennikarskie, etnologiczne i antropologiczne, historyczne czy z zakresu stosunków 
międzynarodowych i politologii i pragną pogłębić własne rozumienie zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji oraz zapoznać 
się z najnowszymi sposobami badania kultury, tożsamości i procesów globalizacji. W trakcie zajęć w ramach specjalizacji studenci 
uzyskują umiejętność pogłębionego analizowania zjawisk kulturowych we wszystkich ich wymiarach: lokalnym i globalnym, 
etnicznym, narodowym i religijnym, obyczajowym i związanym ze stylem życia. Studenci pracując nad własnymi projektami łączą 
perspektywę antropologiczną i socjologiczną, by w pogłębiony sposób analizować kontakty międzyetniczne i międzynarodowe w ich 
wymiarze kulturowym, społecznym, politycznym i ekonomicznym. 

3. Polityki publiczne/ Public policy 
Specjalizacja „Polityki Publiczne” koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy i umiejętności przydatnych do planowania i 
analizowania programów interwencji społecznych – celowych działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego i zmierzających do 
rozwiązywania kwestii uznawanych za istotne w życiu zbiorowym. Programy oferowanych zajęć odwołują się do perspektywy nauki o 
politykach publicznych (ang. public policy) i – łącznie - oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób 
pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w jednostkach administracji publicznej - także samorządowej, organizacjach 
pozarządowych i instytucjach działających na rynku, prowadzących diagnozy rozmaitych społecznych kwestii na użytek działań 
praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ewaluacje ich skuteczności i efektów. Kursy w ramach 
specjalizacji umożliwią słuchaczom m. in. zapoznanie się z możliwościami wykorzystania wiedzy gromadzonej w naukach 
społecznych dla przeprowadzania i oceny rezultatów programów interwencji i celowych zmian społecznych, przyswojenie 
funkcjonujących w debatach publicznych i w instytucjonalnej praktyce sposobów konceptualizacji rozmaitych problemów życia 
zbiorowego, zapoznanie się z kontrowersjami wokół różnych, stosowanych w praktyce sposobów diagnozowania i wyjaśniania 
problemów społecznych, zapoznanie się ze strategiami interwencji, jakie podejmowane są dla rozwiązywania problemów 
społecznych, oraz nabycie umiejętności ich planowania, realizacji i oceny, orientację w uwarunkowaniach podejmowania decyzji w 
sprawach publicznych i w strukturze instytucji, w ramach których decyzje te są kształtowane i wdrażane, orientację w kluczowych 
kwestiach i problemach będących przedmiotem działań i interwencji (np. ubóstwie i wykluczeniu społecznym, problemach rynku 
pracy, uzależnieniach czy problemach związanych z migracjami) i nabycie wiedzy o strukturalnych czynnikach kształtujących zakres 
tych problemów i szanse na ich rozwiązanie. 

4. Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn 
Specjalizacja skierowana jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, a także do 
wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat społeczno - kulturowych uwarunkowań płci, w szczególności 
absolwentów kierunków takich jak kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika. Program specjalizacji pozwala 
rozwinąć wiedzę o najważniejszych teoretycznych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych 
badań pokazujących role realnie odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Przyjrzymy 
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się wzorom zaangażowania kobiet i mężczyzn jako strategiom rozwiązywania różnego rodzaju problemów społecznych, w tym także 
radzenia sobie z sytuacją własnej starości czy osamotnienia zarówno w przypadku aktywności starszych kobiet i mężczyzn z dużych 
miastach, jak i udziału obu płci w życiu społeczno-kulturalnym na wsi. Wspólnie ze studentami będziemy poszukiwać odpowiedzi na 
pytanie w jakim stopniu współczesne zmiany społeczne związane ze zmianami demograficznymi i globalizacją rynku pracy dotykają 
kobiety i mężczyzn. Przedyskutujemy też kwestię, na ile pewne cechy przypisane dotąd jednej płci tracą swoją jednoznaczność, 
stając się po prostu cechami ludzi, otwierając nowe możliwości podejmowania działań uprzednio zdefiniowanych jako wyłącznie 
męskie lub kobiece. Zagadnienia związane z płcią kulturową będą omawiane na podstawie wyników badań prowadzonych w różnych 
krajach co umożliwi analizę postaw i poglądów polskiego społeczeństwa a także rozwiązań ułatwiających godzenie ról w sferze życia 
prywatnego i publicznego w wymiarze porównań międzykulturowych. 

5. Stosunki pracy i zasoby ludzkie 
Specjalizacja jest propozycją skierowaną do osób które pragną w swej pracy zawodowej wykorzystać  wiedzę socjologiczną i 
umiejętności profesjonalne dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Jest to oferta programowa zaadresowana do osób zatrudnionych lub 
zamierzających w przyszłości zatrudnić się w nowoczesnych działach typu human resources management, odpowiadających za 
kontakty ze związkami zawodowymi, planujących prowadzenie badań i ekspertyz społecznych w korporacjach międzynarodowych, 
pragnących pracować w firmach prywatnych sektora dużych i średnich przedsiębiorstw, instytucjach publicznych (samorządowych i 
państwowych), firmach badawczych, konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych, w mediach (prasa, tv, Internet), w organizacjach 
pozarządowych, w związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców. Praca ludzka w ostatnich dekadach podlega 
znaczącym zmianom, zmieniają się także warunki jej wykonywania, determinowane procesami konkurencji gospodarczej i rozwojem 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności wieloaspektowego rozumienia tych 
przemian, zrozumienia motywacji człowieka pracującego, jego stosunku do zadań, zdolności do kooperacji w środowisku pracy, 
stosunku do pracodawcy, istoty aspiracji związanych z karierą zawodową. Przedmioty, nauczane w trakcie specjalizacji wzajemnie 
się uzupełniają umożliwiając pogłębione zrozumienie kondycji grup roboczych i zespołów zadaniowych w zróżnicowanych 
środowiskach pracy. Słuchacze będą dyskutować zagadnienia związane z władzą i konfliktem w organizacjach, wyzwaniami pracy 
zespołowej, motywacją i satysfakcją z pracy oraz omawiać procesy podejmowania decyzji w firmach. Uwaga będzie skupiona także 
na zbiorowym charakterze pracy. Podstawowy cel tej specjalizacji to ukształtowanie zdolności absolwentów do pobudzania 
współdziałania ludzi w różnych środowiskach pracy w kierunku bardziej harmonijnych stosunków pracy, zapobiegania konfliktom i 
budowania lepszego ładu społecznego w większych zakładach pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się  

K_W13, K_W15, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10 
 

Zajęcia 
fakultatywne IS 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 60 10 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
*Treść, forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  
Zajęcia są prowadzone w ramach specjalizacji – o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane. Lista i program 
specjalizacji oferowanych studentom rozpoczynającym studia w danym roku akademickim ogłaszane są przed rozpoczęciem rekrutacji. 
Spośród zaproponowanych specjalizacji uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak 
nie więcej niż 4. W czasie rekrutacji kandydaci wskazują preferowane specjalizacje. Jeżeli specjalizacja wybrana przez kandydata w 
pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach specjalizacji wskazanej w dalszej 
kolejności. Student może zostać przyjęty tylko na jedną specjalizację. Zaliczenie specjalizacji wymaga zaliczenia w okresie dwóch lat 
studiów wszystkich zajęć przewidzianych jej programem, o łącznej punktacji wynoszącej 67 ECTS. Do zrealizowania programu studiów 
należy ponadto zaliczyć wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane planem studiów, za które student otrzymuje łącznie 47 ECTS. 
Zajęcia oferowane są w semestrze letnim. 

Symbol efektów 
uczenia się 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_U02, 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K02, K_K03, K_K07, K_K10 

Zajęcia OG *w zależności od zajęć wybranych przez studenta 
 

*w 
zależności 
od zajęć 
wybranych 
przez 
studenta 
 

3 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

Treści 
programowe 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć typu OG oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Student 
zobowiązany jest do zrealizowania zajęć OG za 3 ECTS, przy czym zajęcia OG muszą być zrealizowane w ramach dziedziny nauk 
humanistycznych. Sugerowana realizacja zajęć w semestrze letnim. 
 

Symbol efektów 
uczenia się  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin* zajęć (w roku): 360 
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* Podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. Podstawową jednostką rozliczeniową są punkty ECTS. W IS UW obowiązują roczne rozliczenia – to znaczy, że także podział ECTS 
w tabeli pomiędzy semestry jest orientacyjny. Ważne, aby w ciągu roku rozliczyć wszystkie kategorie przedmiotów przewidziane na dany rok oraz uzyskać nie mniej niż 60 ECTS. 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci, czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Blok 
teoretyczny – 
kontynuacja 
Globalne 
procesy 
społeczne 

 30       30 6 E B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Konwersatorium skoncentrowane na nabyciu umiejętności identyfikowania procesów globalnych w ich politycznym, ekonomicznym i 
kulturowym wymiarze, rozwinięciu rozumienia wyzwań i zagrożeń o charakterze globalnym oraz pogłębieniu wiedzy dotyczącej wpływu 
globalizacji na tożsamość jednostki. Zajęcia oferowane są w semestrze zimowym. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W10, K_W13, K_W12, K_U01, K_U08, K_U10, K_K09 
 

Blok 
metodologiczny 
- kontynuacja 
Zawansowane 
techniki 
komputerowej 
analizy danych 

    30    30 6 Prezentacja, 
Raport badawczy 

B nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe  

Zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych oraz 
wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające na samodzielne przygotowanie raportu z badań sondażowych. Zajęcia oferowane są 
w semestrze zimowym. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W09, K_U02, K_U05K_U06, K_K10 

Seminarium 
magisterskie 
(wraz z pracą 
magisterską) 

  60      60 30 E, Proj 
*w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zaawansowane zajęcia seminaryjne ćwiczące umiejętności pracy akademickiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. 
Ostatni semestr seminarium magisterskiego kończy się zaliczeniem po złożeniu gotowej pracy magisterskiej. 
 
Seminarium jest prowadzone w ramach specjalizacji – o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane. Lista i program 
specjalizacji oferowanych studentom rozpoczynającym studia w danym roku akademickim ogłaszane są przed rozpoczęciem rekrutacji. 
Spośród zaproponowanych specjalizacji uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak 
nie więcej niż 4. W czasie rekrutacji kandydaci wskazują preferowane specjalizacje. Jeżeli specjalizacja wybrana przez kandydata w 
pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach specjalizacji wskazanej w dalszej 
kolejności. Student może zostać przyjęty tylko na jedną specjalizację. Zaliczenie specjalizacji wymaga zaliczenia w okresie dwóch lat 
studiów wszystkich zajęć przewidzianych jej programem, o łącznej punktacji wynoszącej 67 ECTS. Do zrealizowania programu studiów 
należy ponadto zaliczyć wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane planem studiów, za które student otrzymuje łącznie 47 ECTS. 
Zajęcia w ramach specjalizacji rozpoczynają się w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów. 

Zajęcia całoroczne – w semestrze zimowym i letnim. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_W15, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10 
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Zajęcia 
fakultatywne 
IS (w tym 
jeden w języku 
obcym) 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 90 
 

15 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne  

Treści 
programowe  

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
Sugerowane jest by semestrze zimowym zrealizować zajęcia fakultatywne za 10, a w drugim za 5 ECTS. 
*Treść, forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  
 
Zajęcia są prowadzone w ramach specjalizacji – o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane. Lista i program 
specjalizacji oferowanych studentom rozpoczynającym studia w danym roku akademickim ogłaszane są przed rozpoczęciem rekrutacji. 
Spośród zaproponowanych specjalizacji uruchamiane są tylko te, którymi zainteresowana jest odpowiednia liczba studentów – jednak nie 
więcej niż 4. W czasie rekrutacji kandydaci wskazują preferowane specjalizacje. Jeżeli specjalizacja wybrana przez kandydata w 
pierwszej kolejności nie będzie uruchomiona, zostanie on zaproszony do udziału w zajęciach specjalizacji wskazanej w dalszej 
kolejności. Student może zostać przyjęty tylko na jedną specjalizację. Zaliczenie specjalizacji wymaga zaliczenia w okresie dwóch lat 
studiów wszystkich zajęć przewidzianych jej programem, o łącznej punktacji wynoszącej 67 ECTS. Do zrealizowania programu studiów 
należy ponadto zaliczyć wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane planem studiów, za które student otrzymuje łącznie 47 ECTS. 
Dodatkowo należy zrealizować kierunkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym, które - poza treścią programową związaną 
z konkretnym przedmiotem - służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, 
potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+). 
Zajęcia w ramach specjalizacji rozpoczynają się w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_U02, 
K_U03, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K02, K_K03, K_K07, K_K10 

Zajęcia OG *w zależności od zajęć wybranych przez studenta 
 

*w 
zależności 
od zajęć 
wybranych 
przez 
studenta 
 

3 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

Treści 
programowe 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć typu OG oferowanych przez Uniwersytet Warszawski. Student II roku 
zobowiązany jest do zrealizowania zajęć OG za 3 ECTS, tak by w rozliczeniu programu studiów mieć nie mniej niż 5 ECTS z zajęć 
przypisanych do nauk humanistycznych. Sugerowana realizacja zajęć w semestrze letnim. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin* zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin* zajęć (w roku): 240 
* Podana liczba godzin ma charakter orientacyjny. Podstawową jednostką rozliczeniową są punkty ECTS. W IS UW obowiązują roczne rozliczenia – to znaczy, że także podział ECTS 
w tabeli pomiędzy semestry jest orientacyjny. Ważne, aby w ciągu roku rozliczyć wszystkie kategorie przedmiotów przewidziane na dany rok oraz uzyskać nie mniej niż 60 ECTS. 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 600 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 95% 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 73 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

114 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 128 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 100% Nauki socjologiczne 

Razem: - 100% - 
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Kierunek studiów: SOCJOLOGIA CYFROWA 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów:  
Poziom kształcenia:  
Profil kształcenia:  

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie pojęcia socjologii cyfrowej P7S_WG 

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań cyfrowych, ich ograniczeń, 
specyfiki i obszarów zastosowania 

P7S_WG 

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań 
socjologicznych odnoszących się do socjologii cyfrowej 

P7S_WG 

K_W04 rozumie szczególny charakter zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach w związku 
z rozwojem nowych technologii 

P7S_WK 

K_W05 rozumie funkcjonujące w świecie cyfrowym mechanizmy i źródła danych, jakie można 
wykorzystywać albo wygenerować  

P7S_WG 

K_W06 rozumienie zagrożenia wynikającego z używania nowych technologii i wykorzystywania dużych 
zbiorów danych 

P7S_WK 

K_W07 zna podstawy prawa związanego z ochroną danych osobowych, wykorzystaniem nowych 
technologii, patentami   

P7S_WK 
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K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji cyfrowej  P7S_WG 

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę o więziach społecznych w środowisku cyfrowym  P7S_WG 

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań 
socjologicznych odnoszących się do technologii informacyjnych i algorytmów 

P7S_WG 

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o technologiach informacyjnych i algorytmach jako narzędziach 
odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie  

P7S_WG 

K_W12 rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych 
cyfrowych  

P7S_WG 

K_W13 posiada pogłębioną wiedzę na temat praktycznych aspektów prowadzenia projektów badawczych i 
społecznych związanych z tematyką cyfrowości  

P7S_WG 

K_W14 rozumie specyfikę relacji społecznych w małej grupie i dynamikę podstawowych procesów 
grupowych  

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi samodzielnie zaplanować i  prowadzić badania społeczne z zastosowaniem nowoczesnych 
narzędzi przystosowanych lub stworzonych specjalnie na potrzeby świata cyfrowego 

P7S_UW 

K_U02 potrafi analizować dane ilościowe i jakościowe o charakterze cyfrowym P7S_UW 

K_U03 ma podstawowe umiejętności informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i 
ułatwiające komunikację międzydziedzinową   

P7S_UK 

K_U04 ma zaawansowane umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację międzydziedzinową 
(nauki społeczne/IT) 

P7S_UK 

K_U05 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku 
obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK 

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów zachodzących we 
współczesnych społeczeństwach 

P7S_UW 

K_U07 potrafi wyszukiwać, gromadzić i przygotować do analizy za pomocą wybranych narzędzi dane 
dotyczące określonych zjawisk społecznych 

P7S_UW, P7S_KO 

K_U08 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego P7S_UO 

K_U09 ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na 
konieczność uczenia się przez całe życie 

P7S_UU 
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K_U10 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji zastosowania technologii 
informacyjnych i algorytmów we współczesnych społeczeństwach 

P7S_UW, P7S_KK 

K_U11 samodzielnie wyszukuje informacje o narzędziach służących analizie danych cyfrowych i 
dokształca się w zakresie korzystania z nich  

P7S_UU 

K_U12 potrafi posługiwać się danym programem komputerowym do analizy danych cyfrowych korzystając 
z jego zaawansowanych funkcji 

P7S_UW 

K_U13 potrafi wykorzystywać wybrane programy i aplikacje służące do współpracy w zespole oraz 
zarządzania zespołem 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest świadom dylematów etycznych związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych  P7S_KR 

K_K02 potrafi dokonać krytycznej analizy procesów społecznych zachodzących w środowisku cyfrowym P7S_KR 

K_K03 potrafi krytycznie selekcjonować dane cyfrowe umożliwiające opracowanie wybranego problemu 
badawczego 

P7S_KK 

K_K04 jest gotów do przyjmowania wiedzy ekspertów i krytycznego odnoszenia się do zdobytych 
wiadomości 

P7S_KK 

K_K05 jest gotów do pracy zespołowej i współpracy również międzydziedzinowej w ramach wykonywanych 
zadań  

P7S_KK 

K_K06 potrafi dokonać krytycznej oceny własnej pracy (badawczej, wykonanych analiz)  P7S_KK 

K_K07 potrafi inicjować i czynnie uczestniczyć w działaniach publicznych P7S_KK, P7S_KO 

K_K08 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania wybranych podmiotów gospodarczych 
działajacych w świecie cyfrowym i ich relacji z innymi instytucjami społecznymi 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
Socjologia cyfrowa 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

SOCJOLOGIA 
CYFROWA 

30   40     70 9 egzamin, praca 
nad case’ami 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w 
świecie czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej też erą robotów. W toku wykładu studenci zdobędą instrumentarium pojęć 
niezbędnych do badania i analizowania rozmaitych zjawisk społecznych w świecie ICT i nauczą się stosować te pojęcia do 
obserwowanych wymiarów życia społecznego. Podczas spotkań skupimy się na zagadnieniach związanych z socjologią cyfrową, 
jako nowo wyłaniającą się dyscypliną naukową (blok I), społeczną historią nowych technologii cyfrowych (blok II), socjologicznym 
ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w 
erze gospodarki 4:0 (blok IV) i pozycją samego aktora społecznego, będącego zarówno podmiotem jak i przedmiotem toczących się 
procesów.  
Celem ćwiczeń będzie krytyczne omówienie ze studentami wybranych zagadnień teoretycznych i case’ów badawczych 
egzemplifikujących problematykę społeczeństwa cyfrowego, przedstawioną podczas wykładu. Kurs podzielony zostanie na dwie 
części – w pierwszej z nich ćwiczenia będą polegały na analizie i dyskusji nad tekstami źródłowymi klasyków opisujących nowe 
społeczeństwo (informacyjne / sieci / cyfrowe). W drugiej studenci spróbują wykorzystać zdobytą ramę pojęciową do krytycznego 
omówienia wybranych przykładów zrealizowanych projektów badawczych z zakresu nowego społeczeństwa cyfrowego. 
Forma zajęć: 30h - wykład, 30h - ćwiczenia w sali dydaktycznej, 10h - konsultacje indywidualne/zespołowe dot. pracy nad case’ami 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W09, K_W12, K_U09, K_K02, K_K03 
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PYTHON      30   30 5 kolokwium, 
prace domowe, 
testy w trakcie 

zajęć 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Dwoma najpopularniejszymi językami programowania, które wykorzystują cyfrowi socjologowie, są Python i R. Poznanie jednego z 
nich, wraz z zespołem towarzyszących bibliotek i technologii, jest niezbędne do tego, by w sposób efektywny prowadzić badania 
nad cyfrowymi śladami aktywności człowieka i by móc sięgać po źródła danych, które badaczom nieposługującym się 
programowaniem są niedostępne. Programowanie jest też przydatne podczas prowadzenia bardziej tradycyjnych badań 
socjologicznych – pozwalają usprawniać procedury analityczne czy „w locie” organizować i przekształcać dane wedle potrzeb. 
Celem zajęć „Python dla socjologów” jest wprowadzenie uczestników w podstawy programowania za pomocą jednego z dwóch 
wymienionych języków – Pythona. Obecnie to jeden z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych w kontekście 
nauk społecznych, ale także bardzo popularny poza ich obszarem – przede wszystkim w programowaniu na potrzeby internetu czy 
w automatyzowaniu różnego rodzaju zadań. Pozwala na szybkie i sprawne budowanie programów pozwalających pobierać i 
przetwarzać dane, programować serwisy czy aplikacje internetowe i wykorzystywać wyrafinowane technologie służące np. 
rozpoznawaniu tekstu czy obrazu. Pozwala też na sprawne budowanie botów czy integrację z popularnymi serwisami internetowymi. 
Za sprawą swoich podobieństw do naturalnego języka angielskiego jest też wyjątkowo przyjazny w korzystaniu i prosty w nauce. 
Uzyskana w trakcie zajęć wiedza będzie stanowiła podstawę do dalszej nauki Pythona i wykorzystywania go do celów ściślej 
powiązanych z pracą badacza z obszaru nauk społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U12 
 

CYFROWE 
METODY BADAŃ 
SPOŁECZNYCH 

 30       30 5 egzamin, 
kolokwium/test 

po każdym 
bloku 

zajęciowym 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest systematyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia metodologii socjologii cyfrowej oraz pogłębione omówienie 
jej najważniejszych metod na wybranych przykładach.  
W szczególności zajęcia służyć będą zapoznaniu studentów z następującymi kwestiami:  
• jak wykorzystać metody socjologii do badań świata cyfrowego? 
• jak cyfryzacja rozszerza możliwości metod socjologicznych i z jakimi wyzwaniami się to wiąże? 
• jak problematyzować zjawiska świata cyfrowego (problem-driven approach) i pod jakim względem takie ujęcie różni się, a pod jakim 
uzupełnia podejście znane pod szyldem big data? 
• jakie problemy etyczne związane są z digitalizacją badań? 
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Zajęcia zostaną podzielone na cztery bloki tematyczne: 1) netografia; 2) badania kwestionariuszowe on-line; 3) eksperymenty; 4) 
modelowanie i symulacje.  
W ramach każdego bloku studenci zapoznają się z założeniami leżącymi u podstaw danej metodologii – nacisk położony zostanie 
na kwestie trafności, adekwatności, reprezentatywności oraz zasad wnioskowania na podstawie zebranych danych. Przedstawione 
zostaną także najważniejsze narzędzia badawcze i zasady ich stosowania w praktyce badawczej.  
Następnie, na wybranych przykładach pochodzących z istniejących badań, zostaną przeanalizowane i przećwiczone w sposób 
praktyczny sposoby aplikacji danej metodologii do badań cyfrowych. Omówiona zostanie także specyfika poszczególnych 
metodologii. Zademonstrowane zostaną zarówno możliwości, jakie cyfryzacja otwiera przed metodami socjologicznymi, jak związane 
z tym problemy i ograniczenia.  
Istotnym elementem każdego bloku będą kwestie etyki cyfrowych badań społecznych. Dzięki nowym narzędziom badacz może 
dowiedzieć się o badanych znacznie więcej, niż chcieliby mu przekazać.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U07, K_K01, K_K03 

INSTRUMENTARIUM 
PROJEKTOWE 

 30       30 5 kolokwium/test 
po każdym 

bloku 
zajęciowym, 

projekt 
badawczy, 
prezentacja 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń będzie dostarczenie studentom kluczowych i poszukiwanych przez pracodawców umiejętności umożliwiających 
prowadzenie efektywnej działalności zawodowej: naukowej i analitycznej, w tym organizacji pracy naukowej, prezentacji i 
komunikacji wyników przeprowadzonych analiz, komunikacji w zespole oraz zarządzania projektami z pogranicza nauk społecznych 
i IT. Kurs będzie podzielony na trzy bloki tematyczne odpowiadające tym umiejętnościom. Podczas zajęć należących do pierwszego 
bloku tematycznego uczestnicy kursu pogłębią swoją wiedzę oraz umiejętności zarządzania projektami, w tym wykorzystania 
różnych narzędzi służących do wspomagania zarządzania i współpracy (np. wykorzystanie programu Excel do tworzenia 
harmonogramów, budżetu, raportowania, wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia repozytorium i współpracy on-line, 
wykorzystanie wybranych aplikacji do zarządzania zespołem). Podczas zajęć należących do drugiego bloku tematycznego 
uczestnicy kursu rozwiną umiejętności komunikowania wyników wykonanych przez siebie analiz ustnie (przygotowanie i 
przedstawianie prezentacji, wykorzystanie w tym celu dostępnego oprogramowania, podstawy wystąpień publicznych) i pisemnie 
(organizacja i kompozycja raportów i komunikatów z badań, specyfika tekstów naukowych). Podczas zajęć należących do trzeciego 
bloku tematycznego studenci zostaną wprowadzeni do podstaw psychologii stosunków międzyludzkich i procesów grupowych. 
Spotkania zorganizowane będą wokół następujących zagadnień: kluczowe mechanizmy psycho-społeczne określające dynamikę 
relacji interpersonalnych w małej grupie (wpływ społeczny, rywalizacja i współpraca); przywództwo, socjometria grupy i proces 
wyłaniania lidera przez grupę; grupowe procesy decyzyjne, polaryzacja i uzgadnianie opinii; podstawy komunikacji międzykulturowej 
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i pomiędzy osobami reprezentującymi różne dziedziny, diagnozowanie przyczyn nieporozumień, rozwiązywanie konfliktów; 
komunikacja na odległość i specyfika komunikacji zapośredniczonej p ECTSrzez komputer; wprowadzenie do narzędzi 
umożliwiających współpracę na odległość. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13, K_W14, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U13, K_K05 

OGUN         60 6 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

Treści 
programowe  

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć typu OG oferowanych na Uniwersytecie Warszawskim.  
*Forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  
W przypadku zajęć o charakterze fakultatywnym student rozliczany jest z liczby uzyskanych punktów ECTS. W trakcie dwóch lat 
studiów student zobowiązany jest do zrealizowania zajęć OG za nie mniej niż 6 ECTS, przy czym minimum 5 ECTS za zajęcia OG 
muszą być zrealizowane w ramach dziedziny nauk humanistycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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ZAJĘCIA Z 
PRAKTYKAMI 
“PIGUŁKI” 

 30       30 5 kolokwia/testy/p
race domowe 

on-line, 
egzamin 
pisemny 

 nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami  przez praktyków, a zatem osobami które w nich 
uczestniczą bądź są ich autorami. 
Istotą zajęć jest pokazanie studentom do czego stosować mogą wiedzę ze studiów, jakie umiejętności są potrzebne do tego by 
realizować projekty w praktyce oraz jakie dylematy i problemy mogą napotkać w swych działaniach. Wspólną cechą zajęć będzie 
tematyka – będzie dotykała różnych wymiarów świata cyfrowego, zarówno jako źródła narzędzi jak i przedmiotu obserwacji 
socjologicznej. Zajęcia będą mogły dotyczyć m.in.  
- badań społecznych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych (np. metodą CAWI, CAPI, realizacja badań marketingowych, symulacje 
komputerowe, eksperymenty w sieci) 
- rozwiązań metodologicznych i technicznych (np. zarządzanie bazami danych, tworzenie skryptów) 
- projektów o charakterze społecznym powiązanych z wykorzystaniem nowych technologii (prowadzonych np. przez organizacje 
pozarządowe czy samorządowe) 
- przykładów  korzystania z danych w dużych organizacjach 
- przykładów zastosowań najnowszych rozwiązań technologicznych i ich wpływu na życie codzienne ludzi (np. tzw. inteligentne 
miasta, inteligentne domy, roboty w życiu codziennym, badania nad interakcją człowiek-komputer).  
Zakres problemowy i metodologiczny dla każdego przedmiotu oddzielnie określą ich prowadzący zgodnie z własnymi 
zainteresowaniami, doświadczeniem badawczym, czy prowadzonymi aktualnie projektami naukowymi.  
Ze względu na specyfikę prowadzących (osoby m.in. z biznesu, organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, praktycy 
związani z nauką ale często spoza dyscypliny) każde ze spotkań będzie mógł mieć nieco inny charakter. Podstawową formą zajęć 
będzie wykład bazujący na omawianiu studiów przypadku. W zależności od specyfiki tematu poszczególne zajęcia będą mogły być 
wzbogacone o elementy konwersatorium czy warsztatu. Możliwe są  też formy mniej klasyczne  – jak np. wizyty studyjne (np. w 
przedsiębiorstwie, urzędzie, organizacji). Ważną cechą zajęć będzie odnoszenie się do konkretnych przykładów – case’ów - 
obrazujących przedstawiane i dyskutowane zagadnienia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W12, K_W13, K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, K_K08 

ANALIZA 
DANYCH 
ILOŚCIOWYCH 
Z R 

     45   45 6 prace domowe, 
test końcowy, 
aktywność na 

zajęciach 

B nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe  

Programowanie w języku R jest używane do analizy i obróbki danych, grafiki, obliczeń i analizy statystycznej. R jest ogólnodostępnym 
środowiskiem, które cieszy się niesłabnącą popularnością i znalazło wiele zastosowań. Znajomość R jest poważnym atutem na rynku 
pracy i jest wręcz wymagana na wielu stanowiskach związanych z obróbką danych, wizualizacją wyników, inżynierią uczenia 
maszynowego, analizą tzw. Big data itp.  
Zajęcia stanowią wprowadzenie do języka R. Ich celem jest przedstawienie najważniejszych cech tego języka, pokazanie najbardziej 
użytecznych pakietów i ich zastosowań oraz wskazanie innych możliwości oferowanych przez to oprogramowanie. Zajęcia będa 
prowadzone z użyciem oprogramowania RStudio. 
W trakcie kursu studenci poznają: 

1) Podstawy języka (instalacja i struktura, wyszukiwanie i instalacja pakietów, proste obliczenia, pomoc) 
2) Podstawowe typy danych, operatory, proste funkcje  
3) Złożone typy danych: macierze, ramki danych, listy,  
4) Operacje na danych (łączenie, sortowanie, podzbiory, rekodowanie itp) 
5) Prosta analiza danych z użyciem R (rozkłady, parametry, regresja) 
6) Wizualizacja wyników, obiekty graficzne 
7) Pisanie skryptów, funkcje, struktury kontrolne 

Forma zajęć: 30h - zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, 15h - konsultacje projektów badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U11, K_U12, K_K03, K_K05, K_K06 

PRZETWARZANIE 
DANYCH 

 45       45 6 projekt 
badawczy, 

raport, 
prezentacja 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem warsztatów będzie dostarczenie studentom narzędzi umożliwiających przeprowadzenie analizy wybranego typu danych 
cyfrowych. Studenci wybiorą jedną z czterech grup tematycznych wyróżnionych ze względu na charakter danych, których analiza 
będzie przedmiotem zajęć, oraz typ analizy. Na przykład, mogą to być dane tekstowe, wizualne (graficzne) lub liczbowe, a analiza 
może mieć charakter jakościowy, ilościowy (włączając w to wizualizację i analizę sieci społecznych) lub łączony. 
W pierwszej edycji przewidujemy grupy tematyczne uwzględniające wykorzystanie narzędzi takich jak Atlas.ti (jakościowa analiza 
danych tekstowych), Python (jakościowa i ilościowa analiza danych tekstowych), R (analiza danych rejestrowych) oraz grupę 
zorientowaną na analizę sieci społecznych. 
Podczas zajęć studenci poznają przesłanki metodologiczne leżące u podstaw danego typu analizy oraz poddadzą refleksji charakter 
danych cyfrowych, jakim będzie poświęcony wybrany przez nich kurs. Praktycznym efektem uczestnictwa w kursie będzie poznanie 
narzędzia służącego do analizy wybranego typu danych, przede wszystkim w zakresie przygotowania danych do analizy, 
najważniejszych zastosowań analitycznych oferowanych przez wybrane narzędzie, możliwości jego wykorzystania w różnych 
procesach badawczych. 
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Dodatkowo, nacisk zostanie położony na pracę w grupach roboczych: efektem kursu będzie opracowanie raportów 
podsumowujących przeprowadzone analizy. 
Forma zajęć: 30h - zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, 15h - konsultacje projektów badawczych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K03 

CYFROWE 
METODY 
BADAŃ 
SPOŁECZNYCH 
- kontynuacja 

 30       30 5 egzamin, 
kolokwium/test 

po każdym 
bloku 

zajęciowym 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Kontynuacja bloku zajęć z I semestru. Celem zajęć jest systematyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia metodologii 
socjologii cyfrowej oraz pogłębione omówienie jej najważniejszych metod na wybranych przykładach.  
W szczególności zajęcia służyć będą zapoznaniu studentów z następującymi kwestiami:  
• jak wykorzystać metody socjologii do badań świata cyfrowego? 
• jak cyfryzacja rozszerza możliwości metod socjologicznych i z jakimi wyzwaniami się to wiąże? 
• jak problematyzować zjawiska świata cyfrowego (problem-driven approach) i pod jakim względem takie ujęcie różni się, a pod jakim 
uzupełnia podejście znane pod szyldem big data? 
• jakie problemy etyczne związane są z digitalizacją badań? 
Zajęcia zostaną podzielone na cztery bloki tematyczne: 1) netografia; 2) badania kwestionariuszowe on-line; 3) eksperymenty; 4) 
modelowanie i symulacja.  
W ramach każdego bloku studenci zapoznają się z założeniami leżącymi u podstaw danej metodologii – nacisk położony zostanie 
na kwestie trafności, adekwatności, reprezentatywności oraz zasad wnioskowania na podstawie zebranych danych. Przedstawione 
zostaną także najważniejsze narzędzia badawcze i zasady ich stosowania w praktyce badawczej.  
Następnie, na wybranych przykładach pochodzących z istniejących badań, zostaną przeanalizowane i przećwiczone w sposób 
praktyczny sposoby aplikacji danej metodologii do badań cyfrowych. Omówiona zostanie także specyfika poszczególnych 
metodologii. Zademonstrowane zostaną zarówno możliwości, jakie cyfryzacja otwiera przed metodami socjologicznymi, jak związane 
z tym problemy i ograniczenia.  
Istotnym elementem każdego bloku będą kwestie etyki cyfrowych badań społecznych. Dzięki nowym narzędziom badacz może 
dowiedzieć się o badanych znacznie więcej, niż chcieliby mu przekazać.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W09, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U07, K_K01, K_K03 
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Nowe 
technologie - 
mechanizmy i 
procesy 

30        30 4 egzamin 
 

 nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Rozwój i upowszechnienie nowych technologii jest jednym z kluczowych czynników przemian społecznych i gospodarczych. 
Jednocześnie technologie nie determinują procesów społecznych, wpływają na nie, ale same też są przez czynniki społeczne 
kształtowane. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami działania wybranych technologii cyfrowych, z naciskiem na 
zrozumienie strony technologicznej, choć w kontekście społecznym. Niniejszy przedmiot służy przedstawieniu kluczowych 
technologii cyfrowego świata, ich historii i tego jak kształtowały się pod wpływem procesów społecznych, a także znaczenia jakie 
mają dla zjawisk interesujących socjologa. W ramach przedmiotu poruszane będą między innymi następujące tematy: narzędzia 
komunikacji internetowej, dostęp do informacji - ewolucja organizacji informacji w sieci - od hipertekstu do serwisów 
społecznościowych i sztucznej inteligencji, blockchain - nowe modele organizacji, sharing economy, platformizacja, e-commerce, 
reklama w internecie - surveillance capitalism, zbieranie danych - jak firmy maksymalizują pozyskiwanie informacji, czy da się ukryć 
w sieci? - prywatność w erze big data, API jako taśma produkcyjna przyszłości. 
Zajęcia będą odbywać się w formule blended-learning (część zajęć w sali dydaktycznej, część przez Internet, z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej Kampus UW). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W11, K_U10, K_K01 

Zajęcia 
fakultatywne IS 

        30 4 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

Treści 
programowe  

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy i umiejętności socjologicznych związanych z tematyką wybraną przez studenta w konsultacji z 
tutorem - np. dotyczącą teorii socjologicznych, metod badawczych, obszarów życia społecznego, aktualnych problemów.  
*Forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 

3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PROBLEMY 
SOCJOLOGII 
CYFROWEJ 

      60  60 9 projekt, 
prezentacja, 

praca pisemna 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem zajęć - pełniących funkcję seminarium dyplomowego - jest ukierunkowanie zainteresowań studentów tak, by określili tematy 
swoich prac magisterskich, oraz wsparcie ich w procesie zbierania danych, na których oprą analizy stanowiące treść prac.  
Studenci wybierają jedną z trzech grup tematycznych zorganizowanych wokół kluczowych problemów badawczych i 
metodologicznych stanowiących najważniejsze osie zainteresowania socjologii cyfrowej. Przykładowo, mogą to być zagadnienia 
takie jak: etnografia społeczności cyfrowych wymagająca zastosowania jakościowych metod analizy komunikacji, analiza cyfrowych 
sieci społecznych, której elementem będzie wizualizacja sieci, albo badanie użytkowników wybranych platform cyfrowych za 
pośrednictwem narzędzi internetowych (np. ankiet). Jedna grupa koncentrować się będzie na technologiach cyfrowych w życiu 
społecznym jako przedmiocie badania. Zakres problemowy i metodologiczny dla każdej z grup oddzielnie określają ich prowadzący 
zgodnie z własnymi zainteresowaniami, doświadczeniem badawczym, czy prowadzonymi aktualnie projektami naukowymi. Studenci 
dokonają wyboru grupy w oparciu o szczegółowy opis dostarczony przez prowadzącego oraz rozmowę z prowadzącym.  
Podczas zajęć studenci pod kierunkiem prowadzącego zgromadzą dane mające służyć jako podstawa pracy magisterskiej i 
zaprezentują kolejne etapy prowadzonych przez siebie analiz na forum grupy – będzie to służyło problematyzacji (zarówno 
podejmowanych zagadnień, jak i wykorzystywanej metodologii) i doprecyzowaniu pytań badawczych. Prowadzący będą wspierać 
uczestników w procesie analizowania danych cyfrowych w sposób pogłębiony i krytyczny.  
Efektem kursu będzie stworzenie rozbudowanych konceptualizacji/ pierwszych rozdziałów, które posłużą uczestnikom zajęć jako 
punkt wyjścia do przygotowania pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W09, K_W12, K_U09, K_K02, K_K03 
 
 

PRAWO I NOWE 
TECHNOLOGIE 

 30       30 3  egzamin  nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawem nowych technologii, mianowicie: 
1) problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej; teoretyczne 
propozycje rozwiązania dylematów pojawiających się w związku z rozwojem nowych technologii; nowe technologie a prawa 
człowieka – np. problem dyskryminacji przez algorytmy; 
2) „Strategię tworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” – podejmowane inicjatywy legislacyjne, ich praktyczne znaczenie 
dla rozwoju europejskiej gospodarki cyfrowej, kontrowersje związane np. z rozporządzeniem dotyczącym geoblokowania; 
3) ochronę danych osobowych i rolę regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych - treści zawarte w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych; zagadnienie eksterytorialności ochrony danych osobowych; 
4) własność intelektualna i prawa autorskie i ich rolę w gospodarce kreatywnej - kontrowersje związane z dyrektywą dotyczącą 
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. podatek od linków i tzw. obowiązek filtrowania); 
5) wyzwania tworzone przez platformizację gospodarki dla regulacji – np. w zakresie prawa pracy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_K01 

ALGORYTMY I 
SPOŁECZEŃSTWO 
NADZORU 

 45       45 6 prezentacja, 
raport  

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem zajęć jest przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne 
konsekwencje ich użycia. Nacisk położony zostanie na odsłanianie założeń wartościujących, które leżą u podstaw wybranych 
algorytmów oraz zagrożenia jakie generują przyczyniając się do reprodukcji nierówności i uniemożliwiając demokratyczną kontrolę 
procesów politycznych oraz ułatwiając nadzór nad jednostkami.  
Zajęcia będą miały również na celu zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami teoretycznymi dotyczącymi zagadnień nadzoru 
i kontroli (w tym nadzoru powiązanego z technologią) oraz identyfikacji i kategoryzacji jednostek, tzn. tego w jaki sposób zbieranie 
danych o jednostkach używane jest do „sortowania” ich na lepsze i gorsze (lepszych i gorszych obywateli, klientów, pracowników). 
Podczas zajęć analizowane będą wybrane przypadki wykorzystania technologii opartych na algorytmach, w połączeniu z refleksją 
nad szerszymi zagadnieniami takimi jak granice prywatności, odhumanizowanie procesów decyzyjnych, słabość mechanizmów 
demokratycznych wobec nowych technik nadzoru nad jednostkami, etc. Interesować nas będą przede wszystkim systemy 
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scoringowe (scoring kredytowy i modele predykcyjne), systemy profilowania (profilowanie przestępczości, profilowanie migrantów, 
profilowanie bezrobotnych) oraz inne zautomatyzowane systemy klasyfikacji i oceny jednostek (np. zautomatyzowane zarządzanie 
zasobami ludzkimi i oceny pracownicze). Dyskutowane będą założenia wartościujące na temat jednostek (obywateli, klientów, 
pracowników) są podstawą tych systemów oraz jakie są społeczne i polityczne skutki ich stosowania. Do analizy będą 
wykorzystywane zróżnicowane źródła: literatura naukowa, raporty organizacji strażniczych, publikacje mediów oraz filmy 
dokumentalne.  
Forma zajęć: 30h - zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, 15h - konsultacje prezentacji i raportów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W10, K_W11, K_U05, K_U06, K_U10, K_K01, K_K02 

WIZUALIZACJA 
DANYCH 

 30       30 5 projekt, 
prezentacja 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest zwiększenie umiejętności komunikowania wyników badań, a w szczególności wizualizacji danych. Studenci będą 
w formule warsztatowej uczyć się i ćwiczyć umiejętność prezentowania wyników badań, przy czym największy nacisk zostanie 
położony na komunikację wizualną i pracę z oprogramowaniem służącym do tworzenia wizualizacji (np. Tableau lub podobne). 
Główne efekty zajęć to wykształcenie kompetencji z zakresu dobierania odpowiednich form wizualizacji do danych, projektowania 
opowieści wizualnych w oparciu o dane i przygotowywania wizualizacji za pomocą ogólnodostępnych narzędzi. 
Podczas „Wstępu do wizualizacji” uczestnicy poznają zasady, które rządzą poprawną, odpowiedzialną, komunikatywną i 
przekonującą wizualizacją danych, przede wszystkim ilościowych. Będą się uczyć zarówno w oparciu o podręczniki, jak i studiowanie 
konkretnych przypadków z publikacji prasowych i naukowych. Zapoznają się też z programami, które pozwalają wytwarzać proste i 
bardziej skomplikowane wizualizacje danych w sposób w znacznej mierze zautomatyzowany. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U12 

SOCJOLOGICZNY 
FAKULTET W 
JĘZYKU OBCYM  

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta: 
seminarium, konwersatorium, warsztat, projekt 

45 
 

5 *w zależności od 
zajęć wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym w Instytucie Socjologii, które - poza treścią programową związaną z konkretnym 
socjologicznym przedmiotem - służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku 
obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego. Zajęcia te służą rozwinięciu przez studentów 
umiejętności prezentowania - w toku dyskusji lub w formie prezentacji - wyników badań, analiz czy też rozważań teoretycznych w 
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języku obcym. Zajęcia odpowiadają poziomowi biegłości językowej B2+. W związku z tym muszą być to zajęcia o charakterze 
konwersatoryjnym, seminaryjnym bądź warsztatowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 

ETYKA I 
BEZPIECZEŃSTWO 
DANYCH 

       15 15 2 egzamin  B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi etyki prowadzenia badań z wykorzystaniem 
technologii cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na dylematy etyczne związane ściśle z rozwojem nowych technologii, a więc 
przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa danych i prywatności. Studenci zapoznają się z problemami etycznymi typowymi dla 
socjologii cyfrowej oraz różnorodnymi modelami radzenia sobie z nimi.  
Zajęcia internetowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W06, K_W11, K_U10, K_K01, K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
 

3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem:
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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PROBLEMY 
SOCJOLOGII 
CYFROWEJ 

      60  60 9 praca 
dyplomowa  

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Zajęcia będą miały formułę spotkań w małych (3-4 osobowych) grupach z promotorami prac magisterskich (pracownikami naukowymi 
Instytutu Socjologii) pełniących funkcję seminarium dyplomowego. 
Stanowić będą kontynuację zajęć z semestru trzeciego, a ich celem będzie wsparcie studentów w pracy nad tekstem pracy 
magisterskiej przygotowywanym w oparciu o uprzednio przygotowane opracowania wykonane w poprzednim semestrze. 
Elastyczna formuła kursu ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji w swobodnej atmosferze o konkretnych problemach i 
trudnościach, jakie uczestnicy studiów napotkają, pracując nad tekstem pracy magisterskiej. Umożliwi również dostosowanie 
tematyki poszczególnych spotkań do potrzeb uczestników: wraz z innymi członkami swojej grupy to oni będą mogli wskazać 
zagadnienia, jakie chcieliby omówić z prowadzącym i zarazem promotorem swojej pracy.  
Regularne spotkania stworzą uczestnikom studiów sposobność, by, z jednej strony, nawiązali indywidualny kontakt z promotorem 
swojej pracy, a z drugiej – możliwość zaprezentowania swoich wątpliwości na forum (małej) grupy, a więc także usłyszenia o 
trudnościach, z jakimi borykają się inni uczestnicy spotkań i podzielenia się doświadczeniem z osobami pracującymi nad pokrewnymi 
tematami lub korzystającymi ze zbliżonego typu danych. Będzie to też sprzyjało rozwijaniu umiejętności argumentowania na forum 
publicznym stawianych przez siebie tez i formułowanych wniosków oraz pogłębianiu umiejętności krytycznej oceny prezentowanych 
tekstów. Równie ważne będzie wspieranie uczestników w samodzielnym poszukiwaniu i doborze źródeł (w tym obcojęzycznych) 
niezbędnych przy przygotowywaniu pracy dyplomowej 
Zaliczenie zajęć na podstawie złożenia gotowej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W08, K_W09, K_W12, K_U09, K_K02, K_K03 

DESIGN 
THINKING & UX 
RESEARCH 

     45   45 7 projekt, 
prezentacja  

  

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest poznanie iteracyjnego procesu projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design/ Human-
Centered Design). Zajmiemy się zatem podejściem, w którym zrozumienie odbiorców oraz kontekstu, w jakim korzystają z cyfrowych 
produktów i usług jest punktem wyjścia do ich projektowania i rozwoju. Przyjrzymy się, jaka jest rola badań w poszczególnych fazach 
procesu zorientowanego na użytkownika. Omówimy wykorzystanie metod psychologicznych, etnograficznych czy socjologicznych 
stosowanych zarówno w eksploracyjnym badaniu potrzeb użytkowników, jak i na etapie weryfikacji prototypu czy wreszcie 
optymalizacji projektu. 
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Podczas zajęć poznamy teoretyczne podstawy procesu projektowania User Experience, ale również w praktyce sprawdzimy 
nierozłączność badań ze światem projektowym i biznesowym. Wybrane metody będzie można przetestować w ramach pracy w 
kilkuosobowych zespołach. Przejdziemy kolejno przez etapy planowania badań, określenia i zrozumienia kontekstu użycia produktu, 
zdefiniowania potrzeb użytkowników oraz wymagań biznesowych, następnie przez fazę ideacji i projektowania rozwiązań, aż po 
ewaluację projektu w konfrontacji z przyjętymi założeniami, jak i użytkownikami. Pamiętając o iteracyjności procesu projektowania 
zorientowanego na użytkownika, a także o tym, że projektanci oraz decydenci  biznesowi również są użytkownikami naszych 
raportów, zakończymy kurs przekuwaniem zebranych wniosków w inspiracje i użyteczne wytyczne projektowe. 
Zajęcia zostały podzielone na dwie komplementarne części:  
1) Pierwsza poświęcona jest teoretycznym podstawom myślenia projektowego (Design Thinking) oraz badaniom o charakterze 
eksploracyjnym służącym zebraniu inspiracji i informacji na potrzeby realizowanego wyzwania projektowego.  
2) Druga koncentruje się na ewaluacji, testowaniu wygenerowanych rozwiązań i weryfikacji projektu. W obu częściach teoria 
przeplata się z praktyczną pracą projektową. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U05, K_U08, K_U09, K_K05K_K08 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
Z INKUBATOREM 

     45   45 4 projekt, 
prezentacja 

  

Treści 
programowe  

Głównym celem zajęć jest budowanie w studentach kompetencji i postaw niezbędnych do podejmowania efektywnych działań 
zarówno w sektorze prywatnym, publicznym jak i społecznym, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiowania. 
Zajęcia uruchamiają przedsiębiorczość studentów poprzez działania budujące katalog „cech przedsiębiorczych”: otwartość, 
sprawczość, proaktywność, odwaga, pasja, relacyjność, kooperacja, kreatywność, decyzyjność, planowanie, projektowanie. 
Uczestnicy zajęć poprzez eksperymentowanie i prowadzenie zespołowych projektów („learning by doing”) rozwijają kompetencje 
miękkie niezbędne w życiu osobistym i zawodowym. 
Zajęcia dostarczają możliwości weryfikacji kompetencji w ramach rzeczywistego projektu weryfikowanego w świecie zewnętrznym 
(inny wydział lub poza UW). Forma zajęć: 40 h spotkań w czasie zajęć + 5 h konsultacji zespołowych 
Zajęcia prowadzone przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U08, K_U09, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 
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ZAAWANSOWANE 
PROBLEMY 
METODOLOGICZNE 

  45      45 6 prezentacja, 
esej, kolokwium 

B nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem seminarium będzie usprawnienie procesu pisania prac magisterskich przez uczestników studiów poprzez wspólną refleksję 
nad możliwymi rozwiązaniami konkretnych dylematów badawczych. Seminarium będzie miało otwartą formułę dyskusji o 
problemach, które w swojej pracy badawczej napotkali uczestnicy zajęć i stworzy przestrzeń, by problemy te poddać dyskusji i 
pogłębionemu namysłowi. Nacisk zostanie położony na kwestie metodologiczne (techniki zbierania danych; jakość i 
reprezentatywność zebranych danych; specyficzne cechy danych, z którymi pracują uczestnicy kursu; możliwe sposoby analizy 
zebranych danych; procedury analityczne; problemy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi [oprogramowania] wspierającego 
analizę danych) i etyczne (etyka w badaniach społecznych; wyzwania etyczne związane z wykorzystaniem w pracy naukowej danych 
cyfrowych; konkretne dylematy etyczne, przed którymi stanęli uczestnicy studiów).  

Poszczególne spotkania będą poświęcone omówieniu kolejnych powstających prac magisterskich, w związku z czym każdy z 
uczestników studiów będzie miał możliwość zaprezentowania wykonanych przez siebie analiz oraz wysłuchania opinii i sugestii 
innych uczestników zajęć, a zatem również pozyskania swoistego spojrzenia „z dystansu” na własne trudności badawcze. 

Forma zajęć: 30h - zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, 15h - konsultacje dot. prezentacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U09, K_U11, K_K01, K_K03, K_K06 

Zajęcia 
fakultatywne IS 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 30 4 *w zależności 
od zajęć 

wybranych 
przez studenta 

B nauki 
socjologiczne 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia wybierane samodzielnie przez studentów z puli zajęć fakultatywnych oferowanych w Instytucie Socjologii.  
Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy i umiejętności socjologicznych związanych z tematyką wybraną przez studenta w konsultacji z 
tutorem - np. dotyczącą teorii socjologicznych, metod badawczych, obszarów życia społecznego, aktualnych problemów.  
*Treść, forma zajęć oraz forma zaliczenia zależna jest od tego jakie konkretnie zajęcia dana osoba wybierze.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

*w zależności od zajęć wybranych przez studenta 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 880 

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 
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Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby 

punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 92% 

Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 43 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

97 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 
nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

86 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 129 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 84% Nauki socjologiczne 

 Psychologia 2%  

 Nauki prawne 2%  

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Nauki o kulturze i religii 3%  

 Filozofia 7%  

 Językoznawstwo 2%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 W pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów oraz 
kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań  

P7S_WG 
 pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla programu 
studiów 
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K_W02 W pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w 
systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk 

P7S_WG 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych, do których 
jest przyporządkowany kierunek studiów 

K_W03 Fundamentalne dylematy społeczne i kulturowe P7S_WK  
fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 
 
 

K_W04 Zna regulacje dotyczące własności intelektualnej, działa etycznie w swoim 
środowisku zawodowym i społecznym  

 

P7S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 
 

  
   

   
     

 
   

   
     

     
   

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne 
oraz relacje pomiędzy nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku studiów, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno - komunikacyjnych 

P7S_UW 
wykorzystywać posiadaną wiedzę; 
 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
-właściwy dobór źródeł i informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, 



4 

 

krytycznej analizy, syntezy, twórczej 
interpretacji i prezentacji tych informacji, 
-dobór oraz stosowanie właściwych metod i 
narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, 
-przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi; 
 
formułować i testować hipotezy związane z 
prostymi problemami badawczymi – w 
przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim 
 

K_U02 Przekazywać informacje dotyczące zjawisk społecznych różnym kręgom 
odbiorców z użyciem specjalistycznego języka także w wybranym języku 
obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK 
komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
 
posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią 
 

K_U03 Potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć w różnych 
rolach 

P7S_UO 
kierować pracą zespołu; 
współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i podejmować wiodącą 
rolę w zespołach 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Samodzielnego i krytycznego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności 
oraz wykorzystania ich w rozwiązywaniu problemów praktycznych i 
poznawczych 

P7S_KK 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści 
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uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 
 

K_K02 Tworzenia projektów społecznych i aktywnego w nich uczestnictwa P7S_KO 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 
 

K_K03 Profesjonalnego podejścia do zadań związanych z zawodem socjologa P7S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
-rozwijania dorobku zawodu, 
-podtrzymywania etosu zawodu, 
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3.Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy      
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Społeczna teoria prawa 

MODUŁ I 

30        30 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wykład opiera się na podstawowych założeniach petrażycjańskiej teorii prawa, która stanowi punkt odniesienia dla innych 
społecznych teorii prawa. Po przedstawieniu podstawowych założeń metodologii Petrażyckiego następuje omówienie koncepcji 
emocji prawnych i moralnych. Dalej omówione zostaną kontrowersje wokół petrażycjańskiego pojęcia prawa, w szczególności 
opozycji prawo oficjalne – prawo nieoficjalne i prawo pozytywne – prawo intuicyjne. Współczesna Petrażyckiemu koncepcja 
prawa żywego Eugena Ehrlicha zostaje omówiona przed przejściem do syntetycznej koncepcji Adama Podgóreckiego (prawo 
żywe czyli intuicyjne przeciwstawione prawu oficjalnemu). Maxa Webera koncepcja racjonalizacji prawa jest porównana z 
nawiązującymi do niej Juergena Habermasa koncepcją rozumu komunikacyjnego i dyskursową teorią prawa i rozbudowaną 
typologią  uprawomocnień prawa A. Podgóreckiego. Teoria autopojetycznego systemu prawa Niklasa Luhmanna jest porównana 
z teorią mocy prawa Pierre Bourdieu jako dwa przykłady teorii prawa zamkniętej w prawie oficjalnym. Wreszcie zagadnienie 
racjonalności prawa jest umieszczone w kontekście teorii rozwiązywania sporów 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_W04 
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Historia filozofii i myśli 
politycznej 

MODUŁ I 

30        30 3 EU B Filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane są klasyczne propozycje filozofii nowożytnej i współczesnej od przewrotu kartezjańskiego po refleksję 
poststrukturalistyczną. Szczególny nacisk położony jest na: 1. polityczne implikacje nowożytnych projektów ontologicznych; 2. 
propozycje osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej myśli politycznej; 3. znaczenie tzw. filozofii podejrzeń i przewrotu 
antypozytywistycznego dla myśli politycznej; 4. krytyczny wymiar filozofii społecznej i politycznej drugiej połowy XX i początku XXI 
w. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 

Podmiot i suweren- filozofia 
polityczności 

MODUŁ I 

   30     30 2 E B Filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

W ostatnim półwieczu poważnej rewizji, jeśli nie destrukcji, uległy pojęcia i kategorie, na których ufundowany został projekt 
nowoczesności. Celem zajęć jest rekonstrukcja i analiza współczesnych tekstów filozoficznych podejmujących problematykę 
podmiotowości i suwerenności. Rozważania krążą wokół czterech centralnych zagadnień: 1. „Śmierć człowieka” i refleksja 
posthumanistyczna, 2. Krytyka postkolonialna i nowe formy podmiotowości, 3. Pojęcie suwerenności – między biowładzą a 
teologią polityczną, 4. Biopolityka i nowoczesne formy kontroli 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 

Metodologia nauk 
społecznych z elementami 
filozofii nauki 
MODUŁ II 

30   30     60 6 EP B Nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z metodologią nauk społecznych, rozumianą jako wybór podstawowych strategii 
poznawczych. Omawiany jest pluralizm metodologiczny socjologii, wynikający z dwóch alternatywnych założeń filozoficznych 
leżących u podstaw rozumienia socjologii jako społecznej nauki empirycznej oraz jako nauki humanistycznej podejmującej 
refleksję nad kondycją społeczeństwa. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z dziewiętnastowiecznym rodowodem 
refleksji nad metodologią nauk społecznych. Z jednej strony jest to pozytywistyczny scjentyzm, ukazujący socjologię w 
kategoriach metanarracji, czyli ujmujący ją jako naukę przedstawiającą prawomocną, obiektywną wiedzę o stanie społeczeństwa. 
Z drugiej strony jest to nawiązanie do „przełomu antypozytywistycznego”, z którego wynika przyjęcie założeń 
antyscjentystycznych i ujmowanie socjologii jako nauki opisującej raczej stan społecznej świadomości (powszechna 
intersubiektywność). Wykład ma pokazać różnice między metodologią jako nauką pokazującą uwikłanie takich pojęć jak „nauka”, 
„wiedza”, „poznanie”, „postęp” itp. w filozoficzne konteksty – a metodyką jako techniczną umiejętnością posługiwania się 
narzędziami badawczymi. Ćwiczenia poświęcone są interpretacji tekstu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: faktu 
społecznego, obiektywności poznania, postępu naukowego, sposobu poznania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_K03, K_W04 

Teorie zróżnicowania 
społecznego 

MODUŁ II 

30   30     60 6 EU (egzamin) 
T(ćwiczenia) 

B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot poświęcony jest ukazaniu szerokiego spektrum podejść teoretycznych do różnych kategorii zróżnicowania 
społecznego. W trakcie zajęć omawiane są teorie opisujące zarówno klasyczne czynniki zróżnicowania (kapitał ekonomiczny, 
status, prestiż, władza, płeć) jak i kapitał kulturowy, społeczny, symboliczny, relacje centrum-peryferia (zarówno na poziomie 
lokalnym jak i globalnym). Obok teorii dotyczących mikro i makro strukturalnych kategorii takich jak klasa, naród, kapitał, 
pokolenie itp. omawiane są także koncepcje teoretyczne opisujące dyskursywne praktyki konstruowania, definiowania i 
utrzymywania zróżnicowań społecznych 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_W04 

Wprowadzenie do teorii 
socjologicznych 

MODUŁ II 

30   30     60 6 EU B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot przedstawia, podsumowuje i poddaje interpretacji podstawowe wątki i problemy w ramach przednowożytnych i 
nowożytnych sposobów refleksji o społeczeństwie oraz klasycznych teorii socjologicznych. Problemy rozpatrywane są pod 
względem ich przydatności do analizy współczesnego rozumienia zjawisk społecznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U01, K_W04 

 
Charakterystyka badań 
ilościowych 

30        30 3 Proj B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności dotyczących metody o charakterze ilościowym i 
technik badań stosowanych w ramach tej metody. 
W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z najnowszymi informacjami dotyczącymi metody o charakterze ilościowym i 
badań społecznych zrealizowanych przy użyciu wybranych technik w ramach tej metody. W tym celu konieczne będzie poznanie 
elementów planowania badania o charakterze ilościowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opracowanie harmonogramu i 
kosztów badania. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

Statystyka 

MODUŁ III 

   30     30 3 Proj  Nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Analiza opisowa, testowanie hipotez, badanie związków pomiędzy zmiennymi, regresja logistyczna 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_W04 

Projektowanie procesu 
badawczego  

MODUŁ III 

 30       30 2 Proj B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Etapy procesu badawczego w naukach społecznych; rola teorii w badaniach naukowych; definiowanie problemów badawczych w 
badaniach jakościowych i ilościowych; formułowanie hipotez badawczych; metodologia formułowania problemów badawczych (na 
przykładzie teorii ugruntowanej i Interactive Qualitative Analysis); projektowanie badania z uwzględnieniem strategii analizy i 
prezentacji 
danych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

Socjologia bliskich 
związków 
MODUŁ IV 

 30       30 3 Inna: Egz.- praca 
pisemna 
semestralna 

B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przeobrażenia życia społecznego pozwoliły na rozkwit wielości form tworzenia bliskich związków. To zróżnicowanie wynika z 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań jednostek ale też podlega pewnemu procesowi. Bycie w bliskim związku jest nadal potrzebne 
jednostkom chociaż niekoniecznie przyjmuje formę małżeństwa. Zmiany zasad i scenariuszy wskazują na różnice pokoleniowe, 
ale też pojawiają się w różnych kohortach; są mocno związane z trendami modernizacji i indywidualizacji.  Zagadnienia są 
rozpatrywane z perspektywy teoretycznej oraz badawczej. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U02, K_U03, K_K01,  K_K03, K_W04 
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Psychologia polityki 

MODUŁ IV 

 30       30 3 EP B Psychologia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami z obszaru psychologii polityki. Aparat pojęciowy 
zaproponowany przez autorów tych teorii może służyć jako narzędzie oglądu i analizy rzeczywistości społecznej. Ponadto 
prezentowane są teorie socjologiczne podejmujące zbliżoną problematykę, wyniki badań empirycznych weryfikujących 
podstawowe tezy omawianych teorii. Przy okazji omawiania wyników badań prezentowana jest kondycja społeczeństwa polskiego 
w omawianym zakresie 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

Socjologia problemów 
społecznych 

MODUŁ IV 

 30       30 3 T B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o teoriach i koncepcjach dotyczących socjologicznych ujęć problemów społecznych (ich 
definiowania, genezy oraz skutków z ukazaniem konsekwencji stosowania określonych paradygmatów socjologicznych). Studenci 
zdobędą informacje dotyczące teorii patologii społecznej, dezorganizacji społecznej, konfliktów społecznych, socjologii krytycznej, 
socjotechniki  oraz teorii konstrucjonistycznych. Studenci zdobędą umiejętności rozpoznawania sposobów definiowania 
problemów społecznych oraz ich konsekwencji społecznych. Przedyskutowane zostaną również wybrane problemy społeczne 
współczesnych społeczeństw zachodnich. Podjęto tez będą kwestie metodologii badania problemów społecznych 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_W04 

Socjologia procesów 
globalnych 
MODUŁ IV 

30        30 3 EP B Nauki 
socjologiczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat procesów społecznych o zasięgu globalnym.  
W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najnowszymi globalnymi trendami społecznymi z zakresu socjologii zdrowia, 
socjologii religii, socjologii, socjologii pracy, socjologii edukacji, socjologii ciała, a także wpływu globalnych trendów na 
podejmowane, jednostkowe decyzje społeczne.  
W trakcie zajęć studenci będą uczyli się analizy badań społecznych w ujęciu globalnym i lokalnym oraz sposobów wnioskowania 
na podstawie przedstawionych danych z badań 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U01, K_K03, K_W04 

Socjologia wiązań - od 
Tarde'a do Latoura 
MODUŁ IV 

30        30 3 E B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zamiarem metodologicznym konwersatorium jest próba nakreślenia „innej” niż obecna w klasycznej wizji socjologicznej 
(dialektyka makro-mikro, agency-structure, społeczeństwo jako substancja lub proces) perspektywy teoretycznej, opartej na idei 
zbiorowości, rozumianej jako bezustannie konstruowana figura epistemologiczna. Przedmiotem takiej „nie-socjologii” byłyby 
wiązania czy translacje, za pomocą których społeczeństwo jest tworzone, przedstawiane, podtrzymywane i przetwarzane, 
jednocześnie stanowiąc horyzont naszego myślenia (również w sensie naukowym, socjologia pozostaje elementem tego 
przedstawienia). 
 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K03, K_W04 

 
Seminarium magisterskie 

  60      60 + 240 
godzin 
indywidu
alnej 
pracy 

10  B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie czterech semestrów przygotowania pracy magisterskiej słuchacze pogłębiają znajomość literatury związanej z 
tematyczną 
orientacją seminarium. Cykl zajęć obejmuje także moduł poświęcony formalno-językowej stronie przygotowania pracy 
magisterskiej. 
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Równolegle, pracując indywidualnie z promotorem, słuchacze przygotowują się do samodzielnej realizacji badania bądź 
zapoznają ze 
specjalistyczną literaturą. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04  

 
Przedmioty ścieżkowe 

        90 8  B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Program ścieżek specjalizacyjnych umożliwia przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych, w szczególności badaczy 
społecznych, analityków, animatorów kultury, negocjatorów i mediatorów, pracowników organizacji pozarządowych, specjalistów 
ds. zatrudnienia. Przygotowanie to jest wspierane poprzez praktyki realizowane w sieci instytucji współpracujących z Instytutem 
Stosowanych Nauk Społecznych w ramach przedmiotów ścieżkowych. Słuchacze nabywają niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznych umiejętności, jak również umiejętności realizowania projektów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
badawczych, np. wizualnych. Oferowane są następujące ścieżki specjalizacyjne, z których każdy student wybiera jedną, 
najbardziej mu odpowiadającą: negocjacje i mediacje, współczesne miasta, socjologia małżeństwa i  rodziny, antropologia 
współczesności, polityka społeczna w zakresie zatrudnienia, socjologia i antropologia płci, commonwelth and social action, 
organizacje pozarządowe, antropologia zmiany politycznej 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

 
Przedmiot w języku obcym 
na poziomie B2+ 

 30       30 3    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Komunikowanie się w języku obcym na poziomie B2+ w zakresie tematycznym nauk społecznych 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U02, K_W04 

Przedmioty fakultatywne         60 5  B Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne odstępne w ofercie dydaktycznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych są ulokowane w 
interdyscyplinarnej – socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, prawniczej – perspektywie, uzupełniając tym samym 
program zajęć kursowych. Przedmioty te zogniskowane są dookoła współczesnych problemów społecznych, w szczególności 
wykluczenia społecznego i szeroko rozumianych mniejszości. Umożliwiają zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami 
metodologicznymi oraz pogłębienie wiedzy o historii nauk społecznych.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

 
Zaawansowane techniki 
komputerowej analizy 
danych 
 
 – przedmiot, który prowadzi 
do uzyskania efektu uczenia 
się z zakresu technologii 
informacyjno - 
komunikacyjnych 
 

     30   30 3 Proj  Nauki 
socjologiczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z narzędziami i technikami analizy danych ilościowych i jakościowych. Student 
poznaje często stosowane oprogramowanie, ale także autorskie rozwiązania prowadzącego ćwiczenia (moduł wizualizacji danych 
na mapach, czy analizy frekwencyjne dla korpusów języka polskiego  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_U01, K_K03, K_W04 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie  

        90 6    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty poszerzające wiedzę studenta/tki w zakresie zainteresowań własnych spoza oferty ISNS 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

- 

Student ma obowiązek wybrać i wyrobić na I roku: 5 ects z I modułu, 6 ects z II modułu, 5 ects z III modułu, 6 ects z IV modułu 
oraz 3 ects z dowolnych modulów co daje 25 ects, 35 ects dają przedmioty ogólnouniwersyteckie, fakultatywne, ścieżkowe, 
seminarium oraz przedmiot na poziomie B2+ i przedmiot dający efekty uczenia się z zakresu technologii informacyjno - 
komunikacyjnych  
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 840 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1860 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi      
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Współczesna 
filozofia społeczna 

MODUŁ I  

30        30 3 E B Filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia będą dotyczyć najistotniejszych koncepcji tzw. francuskiego poststrukturalizmu lat 60. i 70. oraz jego implikacji w obszarze 
filozofii społecznej i politycznej końca XX i początku XXI stulecia. Poststrukturalizm wydaje się wciąż najbardziej płodnym z nurtów 
filozoficznych, które dały początek rozmaitym teoriom dotyczącym przemian współczesnego świata społecznego. Wielość nurtów i teorii 
należących do tego obszaru we Francji zaowocowała jeszcze większą różnorodnością koncepcji odnoszących się do pojęć i rozwiązań 
teoretycznych wypracowanych przez poststrukturalistów. Omawiane będą kwestie podstaw jedności społecznej, w tej postaci, w jakiej 
ujmowane są one w poszczególnych koncepcjach. Wydobyte zostaną podstawowe różnice między poszczególnymi koncepcjami oraz 
przedstawione spory, jakie były i są toczone między ich poszczególnymi przedstawicielami. Uwzględnione zostaną ścisłe związki 
współczesnej filozofii społecznej z takimi dyscyplinami jak psychoanaliza, prawo, polityka 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K03, K_W04 

Socjologia 
moralności  

MODUŁ I  

30        30 3  B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach przedmiotu studenci poznają  wiedzę dotyczącą historii i założeń teoretycznych dyscypliny naukowej socjologia moralności. 
Uczą się rozpoznawania i diagnozowania zjawisk moralnych w kategoriach opisowych, a nie normatywnych. Analizują zjawiska moralne 
jako produkt życia społecznego oraz – z drugiej strony -  jako system normatywny wpływający na życie społeczne i regulujące 
zachowania ludzi. Założeniem przedmiotu jest analizowanie zjawisk moralnych w ujęciu deskryptywno historycznym, funkcji, celów i 
przyczyn, a nie w kategoriach metaetycznych, filozoficznych, teologicznych, moralizatorskich itd. Przedmiot socjologia jako dyscyplina 
naukowa i opisowa oparty jest na założeniach teoretycznych tej dyscypliny wypracowanych przez Marię Ossowską, a także – 
współcześnie – w pracach Zygmunta Baumana, oraz Janusza Mariańskiego. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04 

Antropologia 
prawa i wielość 
kultur prawnych  

MODUŁ I  

 30       30 3 EP/ E B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych kulturach 
prawnych. Przedmiot wprowadza w historie badań antropologiczno-prawnych i ich rozwój w ostatnich dziesięcioleciach, poprzez 
prezentację przykładowych monografii zagadnienia (Malinowski, Hoebel, Gluckman, Pospisil, Sally Falk Moore) charakterystycznych dla 
poszczególnych etapów. W części drugiej przedstawione zostają podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common 
law i prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe chłopów ukraińskich). Teoria prawa L. Petrażyckiego jest potraktowana jako 
scalające obie części. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 
 

Współczesne 
teorie  
socjologiczne  
MODUŁ II 

30   30     60 6 EU B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem współczesnych teoretyków socjologów w kontekście z jednej strony teorii 
klasycznej, z drugiej strony – wyzwań współczesności 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_W04  
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studiów 

Socjologia spraw 
publicznych 
MODUŁ II 

30   30     60 6 EP B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z socjologiczną analizę polityk publicznych. Przedmiotem zainteresowania   
są : (i) życie publiczne, (ii) sfera publiczna oraz tytułowe (iii) „sprawy publiczne” traktowane jako tematy/zagadnienia organizujące 
podejmowanie działań publicznych. Studenci zapoznają się ze specyfiką procesów decyzyjnych w sprawach publicznych we 
współczesnych demokracjach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Uwzględnione są takie zagadnienia szczegółówe jak agenda 
setting, społeczna legitymizacja działań publicznych, proces legislacyjny, bycie decydentem publicznym jako rola społeczna, rola 
ekspertów w procesach decyzyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

 
Procedury badań 
ewaluacyjnych 
MODUŁ III 

 30       30 3 Proj B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności umożliwiających ewaluację polityki, projektów i programów 
publicznych, zarówno w fazie przygotowywania jak i oceny przebiegu i efektów ich realizacji.  
Zajęcia mają również charakter praktyczny, a w ich ramach przewidziana jest realizacja projektu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_W04 

 
Badania 
społeczno-prawne 
MODUŁ III 

     30   30 3 Proj. B Nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia, mające charakter warsztatowy, mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego realizowania projektów badawczych 
poprzez praktyczną naukę przygotowania projektu, przeprowadzenia badań wybranego zjawiska społeczno-prawnego i opracowania ich 
wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

Warsztaty 
pisarskie  
MODUŁ III 

     30   30 2 Inne: 5 zadań 
pisarskich w 
trakcie semestru 
(w tym esej) 

 Językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem warsztatów jest ćwiczenie się w regularnym pisaniu tekstów socjologicznych i nie tylko, praca nad rozmaitymi problemami 
pojawiającymi się przy pisaniu, wspólna lektura, krytyka i redakcja tekstów pisanych przez uczestników i uczestniczki zajęć. Warsztaty 
łączą formę tradycyjnego kursu academic writing, służącego uzmysłowieniu sobie reguł, jakim powinny być podporządkowane teksty 
naukowe, z elementami twórczego pisania i zabawą słowem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U02, K_K01, K_W04 

Socjologia 
lokalności 
MODUŁ IV 

 30       30 3 EP B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują zagadnienia dot. badań monograficznych ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej i Amerykańskiej tradycji badań w 
zakresie socjologii lokalności w wymiarze praktycznym i teoretycznym 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 
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Socjologia emocji 

MODUŁ IV 

 30       30 3  B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę współcześnie rozwijanej subdyscypliny socjologicznej jaką jest 
socjologia emocji. W ramach zajęć przedstawiane i analizowane są współczesne teorie socjologii emocji, metodologia ich badań oraz 
wykorzystywanie ich wyników w PR, reklamie oraz dyskursie publicznym. Problematyka emocji analizowana jest w czasie zajęć w ujęciu 
socjologicznym, tzn., że emocje traktowane są w ścisłym powiązaniu z kontekstem kulturowym, normatywnym i strukturą społeczną. 
Emocje ujmowane są jako produkt życia społecznego i kulturowego, a więc jako czynnik podlegający regułom społecznym: socjalizacji, 
kontroli społecznej i kulturowym formom ich uzewnętrzniania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_02, K_U03, K_K01, K_K02, K_W04 

Antropologia 
współczesności: 
teorie, metody, 
program badawczy 
MODUŁ IV 

 30       30 3 EU B Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z antropologią współczesności ze szczególnym naciskiem na stosowane w 
poszczególnych ośrodkach akademickich założenia i systemy pojęciowe. Podczas wykładu będą także omawiane kwestie praktyczne - 
jako przykład posłużą badania prowadzone przez zespół Katedry Metod Badania Kultury oraz związaną z nim Fundację Obserwatorium 
Żywej Kultury - Sieć Badawczą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_W04 

Socjologia 
uzależnień  
MODUŁ IV 

 30       30 3 EU B Nauki 
socjologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć związanych z uzależnieniami behawioralnymi, teorii 
wyjaśniających przyczyny uzależnień, uwarunkowań psycho-społecznych, jak i form pomocy osobom uzależnionym od czynności. 
Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest wyjaśnieniu istoty uzależnień behawioralnych, kryteriów uzależnienia, 
podstawowych problemów definicyjnych i terminologii problematyki. Część druga poświęcona jest charakterystyce i psycho-społeczno-
kulturowym uwarunkowaniom uzależnień behawioralnych, a część ostatnia formom pomocy osobom uzależnionym od zachowań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_K01, K_U02, K_W04  

Socjologia ruchów 
społecznych  
MODUŁ IV 

 30       30 3 T 
Inne – 
przygotowanie 
studium przypadku 
lub referat z 
literatury 
dodatkowej 

B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z przykładami badań ruchów społecznych w Polsce i na świecie oraz z teoriami tłumaczącymi 
ich pojawienie się, dynamikę i efekty działalności. Zostaną też omówione najważniejsze metody i techniki przydatne w prowadzeniu 
badań ruchów społecznych. Zajęcia będą miały formę konwersatorium z elementami wykładu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K01, K_K03, K_W04  
 

 
Przedmioty 
ścieżkowe 

        60 5  B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Program ścieżek specjalizacyjnych umożliwia przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych, w szczególności badaczy 
społecznych, analityków, animatorów kultury, negocjatorów i mediatorów, pracowników organizacji pozarządowych, specjalistów ds. 
zatrudnienia. Przygotowanie to jest wspierane poprzez praktyki realizowane w sieci instytucji współpracujących z Instytutem 
Stosowanych Nauk Społecznych w ramach przedmiotów ścieżkowych. Słuchacze nabywają niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznych umiejętności, jak również umiejętności realizowania projektów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod 



22 

 

badawczych, np. wizualnych.  Oferowane są następujące ścieżki specjalizacyjne, z których każdy student wybiera jedną, najbardziej mu 
odpowiadającą: negocjacje i mediacje, współczesne miasta, socjologia małżeństwa i  rodziny, antropologia współczesności, polityka 
społeczna w zakresie zatrudnienia, socjologia i antropologia płci, commonwelth and social action, organizacje pozarządowe, 
antropologia zmiany politycznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

 
Seminarium 
magisterskie 

  60      60+ 540 
godzin 
indywidu
alnej 
pracy 

20  B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie czterech semestrów przygotowania pracy magisterskiej słuchacze pogłębiają znajomość literatury związanej z tematyczną 
orientacją seminarium. Cykl zajęć obejmuje także moduł poświęcony formalno-językowej stronie przygotowania pracy magisterskiej. 
Równolegle, pracując indywidualnie z promotorem, słuchacze przygotowują się do samodzielnej realizacji badania bądź zapoznają ze 
specjalistyczną literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04 

 
Przedmioty 
fakultatywne 

        90 9  B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmioty fakultatywne odstępne w ofercie dydaktycznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych są ulokowane w interdyscyplinarnej 
– socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, prawniczej – perspektywie, uzupełniając tym samym program zajęć kursowych. 
Przedmioty te zogniskowane są dookoła współczesnych problemów społecznych, w szczególności wykluczenia społecznego i szeroko 
rozumianych mniejszości. Umożliwiają zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami metodologicznymi oraz pogłębienie wiedzy o historii 
nauk społecznych.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04  

Student ma obowiązek wybrać i wyrobić na II roku: 4 ects z I modułu, 6 ects z II modułu, 4 ects z III modułu, 3 ects z IV modułu 
oraz 9 dodatkowych ects z dowolnych modułów, co daje 26 ects, 34 ects dają przedmioty fakultatywne, ścieżkowe i seminarium 
magisterskie 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 510 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 1020 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1860 
  
 

4.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 79% 

 Psychologia 2% 

 Nauki prawne 2% 

Dziedzina nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 3% 

 Filozofia 7% 

 Językoznawstwo 2% 
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5.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 

Forma studiów STACJONARNE 

Kod ISCED 0314 SOCJOLOGIA I 
KULTUROZNAWSTWO 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 69 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

97 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

102 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
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Załącznik nr 130 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 84% Nauki socjologiczne 

 Psychologia 2%  

 Nauki prawne 2%  

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Nauki o kulturze i religii 3%  

 Filozofia 7%  

 Językoznawstwo 2%  

Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 W pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów 
oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań  

P7S_WG 
 pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz 
wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej – 
właściwe dla programu studiów 
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K_W02 W pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk 

społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk 
P7S_WG 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych, do 
których jest przyporządkowany kierunek 
studiów 

K_W03 Fundamentalne dylematy społeczne i kulturowe P7S_WK  
fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 
 
 

K_W04 Zna regulacje dotyczące własności intelektualnej, działa etycznie w 
swoim środowisku zawodowym i społecznym  

 

P7S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, 
w tym: 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 
 

  
   

   
    

  
   

   
     

     
   

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje pomiędzy nimi z wykorzystaniem wiedzy z 
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno - komunikacyjnych 

P7S_UW 
wykorzystywać posiadaną wiedzę 
– formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać 
zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
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właściwy dobór źródeł i informacji z 
nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji tych 
informacji, 
dobór oraz stosowanie właściwych 
metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, 
przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 
 
formułować i testować hipotezy 
związane z prostymi problemami 
badawczymi – w przypadku studiów o 
profilu ogólnoakademickim 

K_U02 Przekazywać informacje dotyczące zjawisk społecznych różnym 
kręgom odbiorców z użyciem specjalistycznego języka także w 
wybranym języku obcym na poziomie B2+ 

P7S_UK 
komunikować się na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców 
 
posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią 

K_U03 Potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć w 
różnych rolach 

P7S_UO 
kierować pracą zespołu; 
współdziałać z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w zespołach 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Samodzielnego i krytycznego i krytycznego uzupełniania wiedzy i 
umiejętności oraz wykorzystania ich w rozwiązywaniu problemów 
praktycznych i poznawczych 

P7S_KK 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

K_K02 Tworzenia projektów społecznych i aktywnego w nich uczestnictwa P7S_KO 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska 
społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 

K_K03 Profesjonalnego podejścia do zadań związanych z zawodem socjologa P7S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, 
w tym: 
rozwijania dorobku zawodu, 
podtrzymywania etosu zawodu, 
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3.Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy      
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 

której 
odnosi 

się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Współczesne 
teorie  
socjologiczne  
MODUŁ II 

20   20     40 6 EU B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem współczesnych teoretyków socjologów w kontekście z jednej 
strony teorii klasycznej, z drugiej strony – wyzwań współczesności 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_W04 

Socjologia spraw 
publicznych 
MODUŁ II 

20   20     40 6 EP B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z socjologiczną analizę polityk publicznych. Przedmiotem 
zainteresowania są : (i) życie publiczne, (ii) sfera publiczna oraz tytułowe (iii) „sprawy publiczne” traktowane jako 
tematy/zagadnienia organizujące podejmowanie działań publicznych. Studenci zapoznają się ze specyfiką procesów 
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decyzyjnych w sprawach publicznych we współczesnych demokracjach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 
Uwzględnione są takie zagadnienia szczegółówe jak agenda setting, społeczna legitymizacja działań publicznych, 
proces legislacyjny, bycie decydentem publicznym jako rola społeczna, rola ekspetów w procesach decyzyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03; K_U01, K_U02, K_U03; k_K01, K_K03, K_W04 

Metodologia 
nauk 
społecznych z 
elementami 
filozofii nauki 
MODUŁ II 
 

20   20     40 6 EP B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z metodologią nauk społecznych, rozumianą jako wybór podstawowych 
strategii poznawczych. Omawiany jest pluralizm metodologiczny socjologii, wynikający z dwóch alternatywnych założeń 
filozoficznych leżących u podstaw rozumienia socjologii jako społecznej nauki empirycznej oraz jako nauki 
humanistycznej podejmującej refleksję nad kondycją społeczeństwa. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z 
dziewiętnastowiecznym rodowodem refleksji nad metodologią nauk społecznych. Z jednej strony jest to pozytywistyczny 
scjentyzm, ukazujący socjologię w kategoriach metanarracji, czyli ujmujący ją jako naukę przedstawiającą prawomocną, 
obiektywną wiedzę o stanie społeczeństwa. Z drugiej strony jest to nawiązanie do „przełomu antypozytywistycznego”, z 
którego wynika przyjęcie założeń antyscjentystycznych i ujmowanie socjologii jako nauki opisującej raczej stan 
społecznej świadomości (powszechna intersubiektywność). Wykład ma pokazać różnice między metodologią jako nauką 
pokazującą uwikłanie takich pojęć jak „nauka”, „wiedza”, „poznanie”, „postęp” itp. w filozoficzne konteksty – a metodyką 
jako techniczną umiejętnością posługiwania się narzędziami badawczymi. Ćwiczenia poświęcone są interpretacji tekstu 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: faktu społecznego, obiektywności poznania, postępu naukowego, 
sposobu poznania. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_U01; K_K01; K_K03, K_W04 

Teorie 
zróżnicowania 
społecznego 

MODUŁ II 

20   20     40 6 EU (egzamin) 
T(ćwiczenia) 

B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot poświęcony jest ukazaniu szerokiego spektrum podejść teoretycznych do różnych kategorii zróżnicowania 
społecznego. W trakcie zajęć omawiane są teorie opisujące zarówno klasyczne czynniki zróżnicowania (kapitał 
ekonomiczny, status, prestiż, władza, płeć) jak i kapitał kulturowy, społeczny, symboliczny, relacje centrum-peryferia 
(zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym). Obok teorii dotyczących mikro i makro strukturalnych kategorii takich 
jak klasa, naród, kapitał, pokolenie itp. omawiane są także koncepcje teoretyczne opisujące dyskursywne praktyki 
konstruowania, definiowania i utrzymywania zróżnicowań społecznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_W04 

Wprowadzenie 
do teorii 
socjologicznych 

MODUŁ II 

20   20     40 6 EU B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot przedstawia, podsumowuje i poddaje interpretacji podstawowe wątki i problemy w ramach przednowożytnych 
i nowożytnych sposobów refleksji o społeczeństwie oraz klasycznych teorii socjologicznych. Problemy rozpatrywane są 
pod względem ich przydatności do analizy współczesnego rozumienia zjawisk społecznych. 



9 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_W04 

Procedury badań 
ewaluacyjnych 
MODUŁ III 

 20       20 3 Proj  Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności umożliwiających ewaluację polityki, 
projektów i programów publicznych, zarówno w fazie przygotowywania jak i oceny przebiegu i efektów ich realizacji.  
Zajęcia mają również charakter praktyczny, a w ich ramach przewidziana jest realizacja projektu badawczego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_W04 

Badania 
społeczno-
prawne 
MODUŁ III 

 20       20 3 Proj. B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia, mające charakter warsztatowy, mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego realizowania 
projektów badawczych poprzez praktyczną naukę przygotowania projektu, przeprowadzenia badań wybranego zjawiska 
społeczno-prawnego i opracowania ich wyników 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

Warsztaty 
pisarskie 
MODUŁ III 

 20       20 3 Inne: 5 zadań 
pisarskich w 
trakcie semestru 
(w tym esej) 

 językozna
wstwo 



10 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem warsztatów jest ćwiczenie się w regularnym pisaniu tekstów socjologicznych i nie tylko, praca nad rozmaitymi 
problemami pojawiającymi się przy pisaniu, wspólna lektura, krytyka i redakcja tekstów pisanych przez uczestników i 
uczestniczki zajęć. Warsztaty łączą formę tradycyjnego kursu academic writing, służącego uzmysłowieniu sobie reguł, 
jakim powinny być podporządkowane teksty naukowe, z elementami twórczego pisania i zabawą słowem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_U02, K_K01, K_W04 

Zaawansowane 
techniki 
komputerowej 
analizy danych 
– przedmiot, który 
prowadzi do 
uzyskania efektu 
uczenia się z 
zakresu 
technologii 
informacyjno - 
komunikacyjnych 

     20   20 3 Proj  Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z narzędziami i technikami analizy danych ilościowych i jakościowych. 
Student poznaje często stosowane oprogramowanie, ale także autorskie rozwiązania prowadzącego ćwiczenia (moduł 
wizualizacji danych na mapach, czy analizy frekwencyjne dla korpusów języka polskiego – przedmiot, który prowadzi do 
uzyskania efektu uczenia się z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_K03, K_W04 

Charakterystyka 
badań 
ilościowych 

 20       20 3 Proj B Nauki 
socjologicz
ne 
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MODUŁ III 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności dotyczących metody o charakterze 
ilościowym i technik badań stosowanych w ramach tej metody. 
W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z najnowszymi informacjami dotyczącymi metody o charakterze 
ilościowym i badań społecznych zrealizowanych przy użyciu wybranych technik w ramach tej metody. W tym celu 
konieczne będzie poznanie elementów planowania badania o charakterze ilościowym, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na opracowanie harmonogramu i kosztów badania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

Statystyka 

MODUŁ III 

   20     20 3 Proj  Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Analiza opisowa, testowanie hipotez, badanie związków pomiędzy zmiennymi, regresja logistyczna 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_W04 

Projektowanie 
procesu 
badawczego  

 20       20 3   Nauki 
socjologicz
ne 
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MODUŁ III 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Etapy procesu badawczego w naukach społecznych; rola teorii w badaniach naukowych; definiowanie problemów 
badawczych w 
badaniach jakościowych i ilościowych; formułowanie hipotez badawczych; metodologia formułowania problemów 
badawczych (na 
przykładzie teorii ugruntowanej i Interactive Qualitative Analysis); projektowanie badania z uwzględnieniem strategii 
analizy i prezentacji 
danych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 + 
270 
godzin 
indywid
ualnej 
pracy 

10  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

W trakcie czterech semestrów przygotowania pracy magisterskiej słuchacze pogłębiają znajomość literatury związanej z 
tematyczną 
orientacją seminarium. Cykl zajęć obejmuje także moduł poświęcony formalno-językowej stronie przygotowania pracy 
magisterskiej. 
Równolegle, pracując indywidualnie z promotorem, słuchacze przygotowują się do samodzielnej realizacji badania bądź 
zapoznają ze 
specjalistyczną literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04 
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studiów 

Przedmioty 
ścieżkowe 

        60 8  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Program ścieżek specjalizacyjnych umożliwia przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych, w szczególności 
badaczy społecznych, analityków, animatorów kultury, negocjatorów i mediatorów, pracowników organizacji 
pozarządowych, specjalistów ds. zatrudnienia. Przygotowanie to jest wspierane poprzez praktyki realizowane w sieci 
instytucji współpracujących z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych w ramach przedmiotów ścieżkowych. 
Słuchacze nabywają niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, jak również umiejętności 
realizowania projektów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, np. wizualnych. Oferowane 
są następujące ścieżki specjalizacyjne, z których każdy student wybiera jedną, najbardziej mu odpowiadającą: 
negocjacje i mediacje, współczesne miasta, socjologia małżeństwa i  rodziny, antropologia współczesności, polityka 
społeczna w zakresie zatrudnienia, socjologia i antropologia płci, commonwelth and social action, organizacje 
pozarządowe, antropologia zmiany politycznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

Przedmiot w 
języku obcym na 
poziomie B2+ 

 30       30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Komunikowanie się w języku obcym na poziomie B2+ w zakresie tematycznym nauk społecznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_U02, K_W04 
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studiów 

Przedmioty 
fakultatywne 

        32 6  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmioty fakultatywne dostępne w ofercie dydaktycznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych są ulokowane w 
interdyscyplinarnej – socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, prawniczej – perspektywie, uzupełniając tym 
samym program zajęć kursowych. Przedmioty te zogniskowane są dookoła współczesnych problemów społecznych, w 
szczególności wykluczenia społecznego i szeroko rozumianych mniejszości. Umożliwiają zapoznanie się z nowymi 
rozwiązaniami metodologicznymi oraz pogłębienie wiedzy o historii nauk społecznych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie  

        90 6    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmioty poszerzające wiedzę studenta/tki w zakresie zainteresowań własnych spoza oferty ISNS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

- 

Student ma obowiązek wybrać i wyrobić na I roku: 12 ects z II Modułu oraz 12 ects z III Modułu  
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 396 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 792 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1656 



16 

 

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi      
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplin
a (y), do 

której 
odnosi 

się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Społeczna teoria 
prawa 

MODUŁ I 

20        20 3 EP B Nauki 
prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Wykład opiera się na podstawowych założeniach petrażycjańskiej teorii prawa, która stanowi punkt odniesienia dla 
innych społecznych teorii prawa. Po przedstawieniu podstawowych założeń metodologii Petrażyckiego następuje 
omówienie koncepcji emocji prawnych i moralnych. Dalej omówione zostaną kontrowersje wokół petrażycjańskiego 
pojęcia prawa, w szczególności opozycji prawo oficjalne – prawo nieoficjalne i prawo pozytywne – prawo intuicyjne. 
Współczesna Petrażyckiemu koncepcja prawa żywego Eugena Ehrlicha zostaje omówiona przed przejściem do 
syntetycznej koncepcji Adama Podgóreckiego (prawo żywe czyli intuicyjne przeciwstawione prawu oficjalnemu). Maxa 
Webera koncepcja racjonalizacji prawa jest porównana z nawiązującymi do niej Juergena Habermasa koncepcją 
rozumu komunikacyjnego i dyskursową teorią prawa i rozbudowaną typologią  uprawomocnień prawa A. 
Podgóreckiego. Teoria autopojetycznego systemu prawa Niklasa Luhmanna jest porównana z teorią mocy prawa Pierre 
Bourdieu jako dwa przykłady teorii prawa zamkniętej w prawie oficjalnym. Wreszcie zagadnienie racjonalności prawa 
jest umieszczone w kontekście teorii rozwiązywania sporów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, KW_03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_W04 
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Historia filozofii i 
myśli politycznej 

MODUŁ I 

20        20 3 EU B filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Na zajęciach omawiane są klasyczne propozycje filozofii nowożytnej i współczesnej od przewrotu kartezjańskiego po 
refleksję poststrukturalistyczną. Szczególny nacisk położony jest na: 1. polityczne implikacje nowożytnych projektów 
ontologicznych; 2. propozycje osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej myśli politycznej; 3. znaczenie tzw. filozofii podejrzeń 
i przewrotu antypozytywistycznego dla myśli politycznej; 4. krytyczny wymiar filozofii społecznej i politycznej drugiej 
połowy XX i początku XXI w. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 

Podmiot i 
suweren- 
filozofia 
polityczności 

MODUŁ I 

   20     20 2 E B filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

W ostatnim półwieczu poważnej rewizji, jeśli nie destrukcji, uległy pojęcia i kategorie, na których ufundowany został 
projekt nowoczesności. Celem zajęć jest rekonstrukcja i analiza współczesnych tekstów filozoficznych podejmujących 
problematykę podmiotowości i suwerenności. Rozważania krążą wokół czterech centralnych zagadnień: 1. „Śmierć 
człowieka” i refleksja posthumanistyczna, 2. Krytyka postkolonialna i nowe formy podmiotowości, 3. Pojęcie 
suwerenności – między biowładzą a teologią polityczną, 4. Biopolityka i nowoczesne formy kontroli 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 



18 

 

Współczesna 
filozofia 
społeczna 

MODUŁ I  

x        20 3 E B filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Zajęcia będą dotyczyć najistotniejszych koncepcji tzw. francuskiego poststrukturalizmu lat 60. i 70. oraz jego implikacji w 
obszarze filozofii społecznej i politycznej końca XX i początku XXI stulecia. Poststrukturalizm wydaje się wciąż 
najbardziej płodnym z nurtów filozoficznych, które dały początek rozmaitym teoriom dotyczącym przemian 
współczesnego świata społecznego. Wielość nurtów i teorii należących do tego obszaru we Francji zaowocowała 
jeszcze większą różnorodnością koncepcji odnoszących się do pojęć i rozwiązań teoretycznych wypracowanych przez 
poststrukturalistów. Omawiane będą kwestie podstaw jedności społecznej, w tej postaci, w jakiej ujmowane są one w 
poszczególnych koncepcjach. Wydobyte zostaną podstawowe różnice między poszczególnymi koncepcjami oraz 
przedstawione spory, jakie były i są toczone między ich poszczególnymi przedstawicielami. Uwzględnione zostaną 
ścisłe związki współczesnej filozofii społecznej z takimi dyscyplinami jak psychoanaliza, prawo, polityka 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K03, K_W04 

Socjologia 
moralności  

MODUŁ I  

20        20 3  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

W ramach przedmiotu studenci poznają  wiedzę dotyczącą historii i założeń teoretycznych dyscypliny naukowej 
socjologia moralności. Uczą się rozpoznawania i diagnozowania zjawisk moralnych w kategoriach opisowych, a nie 
normatywnych. Analizują zjawiska moralne jako produkt życia społecznego oraz – z drugiej strony -  jako system 
normatywny wpływający na życie społeczne i regulujące zachowania ludzi. Założeniem przedmiotu jest analizowanie 
zjawisk moralnych w ujęciu deskryptywno historycznym, funkcji, celów i przyczyn, a nie w kategoriach metaetycznych, 
filozoficznych, teologicznych, moralizatorskich itd. Przedmiot socjologia jako dyscyplina naukowa i opisowa oparty jest 
na założeniach teoretycznych tej dyscypliny wypracowanych przez Marię Ossowską, a także – współcześnie – w 
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pracach Zygmunta Baumana, oraz Janusza Mariańskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04 

Antropologia 
prawa i wielość 
kultur prawnych  

MODUŁ I  

 20       20 3 EP/ E B Nauki 
prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych 
kulturach prawnych. Przedmiot wprowadza w historie badań antropologiczno-prawnych i ich rozwój w ostatnich 
dziesięcioleciach, poprzez prezentację przykładowych monografii zagadnienia (Malinowski, Hoebel, Gluckman, Pospisil, 
Sally Falk Moore) charakterystycznych dla poszczególnych etapów.  

W części drugiej przedstawione zostają podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common law i 
prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe chłopów ukraińskich).  

Teoria prawa L. Petrażyckiego jest potraktowana jako scalające obie części. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K01, K_W04 
 

Socjologia 
bliskich 
związków 

 20       20 3 Inna: Egz.- praca 
pisemna 
semestralna 

B Nauki 
socjologicz
ne 
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MODUŁ IV 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przeobrażenia życia społecznego pozwoliły na rozkwit wielości form tworzenia bliskich związków. To zróżnicowanie 
wynika z indywidualnych potrzeb i oczekiwań jednostek ale też podlega pewnemu procesowi. Bycie w bliskim związku 
jest nadal potrzebne jednostkom chociaż niekoniecznie przyjmuje formę małżeństwa. Zmiany zasad i scenariuszy 
wskazują na różnice pokoleniowe, ale też pojawiają się w różnych kohortach; są mocno związane z trendami 
modernizacji i indywidualizacji.  Zagadnienia są rozpatrywane z perspektywy teoretycznej oraz badawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U02, K_U03, K_K01,  K_K03, K_W04 

Psychologia 
polityki 

MODUŁ IV 

 20       20 3 EP B Psychologi
a 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami z obszaru psychologii polityki. Aparat 
pojęciowy zaproponowany przez autorów tych teorii może służyć jako narzędzie oglądu i analizy rzeczywistości 
społecznej. Ponadto prezentowane są teorie socjologiczne podejmujące zbliżoną problematykę, wyniki badań 
empirycznych weryfikujących podstawowe tezy omawianych teorii. Przy okazji omawiania wyników badań prezentowana 
jest kondycja społeczeństwa polskiego w omawianym zakresie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_WO1, K_WO2, K_WO3, K_UO1, K_UO3, K_KO1, K_KO2, K_KO3, K_W04 

Socjologia 
problemów 

 20       20 3 T B Nauki 
socjologicz
ne 
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społecznych 

MODUŁ IV 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o teoriach i koncepcjach dotyczących socjologicznych ujęć problemów 
społecznych (ich definiowania, genezy oraz skutków z ukazaniem konsekwencji stosowania określonych paradygmatów 
socjologicznych). Studenci zdobędą informacje dotyczące teorii patologii społecznej, dezorganizacji społecznej, 
konfliktów społecznych, socjologii krytycznej, socjotechniki  oraz teorii konstrucjonistycznych. Studenci zdobędą 
umiejętności rozpoznawania sposobów definiowania problemów społecznych oraz ich konsekwencji społecznych. 
Przedyskutowane zostaną również wybrane problemy społeczne współczesnych społeczeństw zachodnich. Podjęto tez 
będą kwestie metodologii badania problemów społecznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01, K_W04 

Socjologia 
procesów 
globalnych 
MODUŁ IV 

20        20 3 EP B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat procesów społecznych o zasięgu globalnym.  
W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najnowszymi globalnymi trendami społecznymi z zakresu socjologii 
zdrowia, socjologii religii, socjologii, socjologii pracy, socjologii edukacji, socjologii ciała, a także wpływu globalnych 
trendów na podejmowane, jednostkowe decyzje społeczne.  
W trakcie zajęć studenci będą uczyli się analizy badań społecznych w ujęciu globalnym i lokalnym oraz sposobów 
wnioskowania na podstawie przedstawionych danych z badań 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_K03, K_W04 
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Socjologia 
wiązań - od 
Tarde'a do 
Latoura 
MODUŁ IV 

20        20 3 E B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zamiarem metodologicznym konwersatorium jest próba nakreślenia „innej” niż obecna w klasycznej wizji socjologicznej 
(dialektyka makro-mikro, agency-structure, społeczeństwo jako substancja lub proces) perspektywy teoretycznej, opartej 
na idei zbiorowości, rozumianej jako bezustannie konstruowana figura epistemologiczna. Przedmiotem takiej „nie-
socjologii” byłyby wiązania czy translacje, za pomocą których społeczeństwo jest tworzone, przedstawiane, 
podtrzymywane i przetwarzane, jednocześnie stanowiąc horyzont naszego myślenia (również w sensie naukowym, 
socjologia pozostaje elementem tego przedstawienia). 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K03, K_W04 

Socjologia 
lokalności 
MODUŁ IV 

 20       20 3 EP B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia obejmują zagadnienia dot. badań monograficznych ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej i Amerykańskiej 
tradycji badań w zakresie socjologii lokalności w wymiarze praktycznym i teoretycznym 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 
 

Socjologia 
emocji 

 20       20  3   B Nauki 
socjologicz
ne 
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MODUŁ IV 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę współcześnie rozwijanej subdyscypliny socjologicznej 
jaką jest socjologia emocji. W ramach zajęć przedstawiane i analizowane są współczesne teorie socjologii emocji, 
metodologia ich badań oraz wykorzystywanie ich wyników w PR, reklamie oraz dyskursie publicznym. Problematyka 
emocji analizowana jest w czasie zajęć w ujęciu socjologicznym, tzn., że emocje traktowane są w ścisłym powiązaniu z 
kontekstem kulturowym, normatywnym i strukturą społeczną. Emocje ujmowane są jako produkt życia społecznego i 
kulturowego, a więc jako czynnik podlegający regułom społecznym: socjalizacji, kontroli społecznej i kulturowym formom 
ich uzewnętrzniania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_02, K_U03, K_K01, K_K02, K_W04 

Antropologia 
współczesności: 
teorie, metody, 
program 
badawczy 
MODUŁ IV 

 20       20 
 

3 EU B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z antropologią współczesności ze szczególnym naciskiem na 
stosowane w poszczególnych ośrodkach akademickich założenia i systemy pojęciowe. Podczas wykładu będą także 
omawiane kwestie praktyczne - jako przykład posłużą badania prowadzone przez zespół Katedry Metod Badania 
Kultury oraz związaną z nim Fundację Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawczą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_W04 
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Socjologia 
uzależnień  
MODUŁ IV 

 20       20 3 EU B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć związanych z uzależnieniami 
behawioralnymi, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnień, uwarunkowań psycho-społecznych, jak i form pomocy 
osobom uzależnionym od czynności. Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest wyjaśnieniu istoty 
uzależnień behawioralnych, kryteriów uzależnienia, podstawowych problemów definicyjnych i terminologii problematyki. 
Część druga poświęcona jest charakterystyce i psycho-społeczno-kulturowym uwarunkowaniom uzależnień 
behawioralnych, a część ostatnia formom pomocy osobom uzależnionym od zachowań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_U03, K_K01, K_U02, K_W04 

Socjologia 
ruchów 
społecznych  
MODUŁ IV 

 20       20 3  T 
Inne – 
przygotowanie 
studium 
przypadku lub 
referat z literatury 
dodatkowej 

B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z przykładami badań ruchów społecznych w Polsce i na świecie oraz z teoriami 
tłumaczącymi ich pojawienie się, dynamikę i efekty działalności. Zostaną też omówione najważniejsze metody i techniki 
przydatne w prowadzeniu badań ruchów społecznych. Zajęcia będą miały formę konwersatorium z elementami wykładu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 ,K_W03,  K_U01, K_K01, K_K03 , K_W04 
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Przedmioty 
ścieżkowe 

        40 
 

5  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Program ścieżek specjalizacyjnych umożliwia przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych, w szczególności 
badaczy społecznych, analityków, animatorów kultury, negocjatorów i mediatorów, pracowników organizacji 
pozarządowych, specjalistów ds. zatrudnienia. Przygotowanie to jest wspierane poprzez praktyki realizowane w sieci 
instytucji współpracujących z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych. Słuchacze nabywają niezbędnej wiedzy 
teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, jak również umiejętności realizowania projektów badawczych z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, np. wizualnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03, K_W04 

Seminarium 
magisterskie 

  60      60+ 540 
godzin 
indywid
ualnej 
pracy 

20  B Nauki 
socjologicz
ne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

W trakcie czterech semestrów przygotowania pracy magisterskiej słuchacze pogłębiają znajomość literatury związanej z 
tematyczną 
orientacją seminarium. Cykl zajęć obejmuje także moduł poświęcony formalno-językowej stronie przygotowania pracy 
magisterskiej. 
Równolegle, pracując indywidualnie z promotorem, słuchacze przygotowują się do samodzielnej realizacji badania bądź 
zapoznają ze 
specjalistyczną literaturą. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_W04 
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Przedmioty 
fakultatywne 

        64 11  B Nauki 
socjologicz
ne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmioty fakultatywne odstępne w ofercie dydaktycznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych są ulokowane w 
interdyscyplinarnej – socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, prawniczej – perspektywie, uzupełniając tym 
samym program zajęć kursowych. Przedmioty te zogniskowane są dookoła współczesnych problemów społecznych, w 
szczególności wykluczenia społecznego i szeroko rozumianych mniejszości. Umożliwiają zapoznanie się z nowymi 
rozwiązaniami metodologicznymi oraz pogłębienie wiedzy o historii nauk społecznych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03, K_W04 

 
Student ma obowiązek wybrać i wyrobić na II  roku: 12 ects z I Modułu oraz 12 ects z IV Modułu  
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 432 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 864 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1656 
  

 



27 

 

4.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki socjologiczne 79% 

 Psychologia 2% 

 Nauki prawne 2% 

Dziedzina nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 3% 

 Filozofia 7% 

 Językoznawstwo 2% 

5.Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 
Forma studiów NIESTACJONARNE 
Kod ISCED 0314 SOCJOLOGIA I 

KULTUROZNAWSTWO 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 80 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

50 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż  
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5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

102 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 
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Załącznik nr 131 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk społecznych nauki o polityce i 

administracji 

75% nauki o polityce i administracji 

nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 25%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę nauki o  stosunkach międzynarodowych jako część dyscypliny 

nauk o polityce i administracji oraz miejsce nauki o polityce i administracji w 

dziedzinie  nauk społecznych 

 P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W02 powiązanie pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych a naukami o 

bezpieczeństwie oraz specyfikę nauk o bezpieczeństwie  

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W03 terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz 

główne tendencje rozwojowe stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w 

wymiarze relacji politycznych, gospodarczych oraz problemów rozwoju 

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W04 terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W05 w pogłębionym zakresie dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na 

rozwój stosunków międzynarodowych i współpracę międzynarodową, w tym 

P7S_WK Kontekst- uwarunkowania, 
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ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu 

globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa oraz 

procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, 

militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma 

wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i 

gospodarczych w strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali 

międzynarodowej 

skutki 

K_W06 kluczowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

P7S_WK Kontekst-uwarunkowania, 

skutki 

K_W07 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności 

zawodowej w zakresie kierunku studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

P7S_WK Kontekst-uwarunkowania, 

skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu stosunków 

międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy 

genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk 

politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w 

wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować 

uzasadnione naukowo opinie na ich temat  

 P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy- 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 

K_U02 

formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy 

zdobytej podczas studiów; używać do tego odpowiednio dobranych metod, 

technik i narzędzi, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, formułować 

i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu 

kierunku studiów 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy-

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 

K_U03  w pogłębionym zakresie komunikować się i prowadzić debatę na tematy 

dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym w języku 

 P7S_UK Komunikowanie się - 

odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 



 

4 

obcym na poziomie B2+ ESOKJ upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym 

K_U04 kierować pracą zespołu  powołanego dla rozwiązania wybranego problemu 

badawczego lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub współdziałać z 

innymi osobami w ramach takiego zespołu  

P7S_UO Organizacja pracy- planowanie 

i praca zespołowa 

K_U05 samodzielnie planować, realizować własne uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie  (przygotowanie) do kontynuacji 

edukacji na studiach trzeciego stopnia. 

P7S_UU Uczenie się - planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie 

ocenić swoje działania badawcze 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K02 rozumienia i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych oraz w zasięgania opinii ekspertów, w sytuacji trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K03 inicjowania działań na rzecz propagowania wiedzy o stosunkach 

międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym w społeczeństwie 

P7S_KO Odpowiedzialność -

wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru stosunków 

międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego 

P7S_KR Odpowiedzialność -

wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO Odpowiedzialność -

wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu publicznego 

 

 

OBJAŚNIENIA  
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Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

3. Specjalności na kierunku studiów:  

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 
Nazwa specjalności: Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w pogłębionym stopniu problematykę i terminologię bezpieczeństwa 
międzynarodowego i strategii bezpieczeństwa oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności problematyki bezpieczeństwa i strategii 
bezpieczeństwa,;  

KW_02, K_W04 

S1_W02 problematykę podmiotów bezpieczeństwa, szczególnie uwarunkowania ich 
powoływania i funkcjonowania 

K_W01; KW02 

S1_W03 główne tendencje rozwojowe nauk o bezpieczeństwie  K_W04 

S1_W04 podstawowe elementy strategii bezpieczeństwa międzynarodowego K_W03, KW_05 

S1_W05 procesy działania i zmian struktur oraz instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w 

sferze działania strategicznego ukierunkowanego na zapewnienie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa państwa 

K_W01; K_W02 

S1_W06 normy regulujące kwestie konfliktów zbrojnych K_W03; K_W05 

S1_W07 sposób, w który zagadnienia bezpieczeństwa kształtują się w wybranych regionach i K_W03, K_W04; K_W06 
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subregionach świata, w tym w szczególności dotyczące międzynarodowych 

ugrupowań regionalnych; politykę zagraniczną wybranych państw, ze szczególnym 

uwzględnieniem charakterystycznych dla nich zagadnień w sferze bezpieczeństwa 

S1_W08 metody analizy i interpretacji dokumentów w zakresie bezpieczeństwa 

międzynarodowego i strategii bezpieczeństwa państw 

K_W03 

S1_W09 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę bezpieczeństwa, w 
tym na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz na tworzenie mechanizmów 
reagowania na te zagrożenia i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa  

K_W06 

S1_W10 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa 
i strategii bezpieczeństwa  

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauk o bezpieczeństwie 
do formułowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa;  

K_U01 

S1_U02 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami bezpieczeństwa  K_U02 

S1_U03 rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa poprzez dobór właściwych źródeł i 
informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji; 

K_U01 

S1_U04 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce i 
administracji oraz nauk o bezpieczeństwie  w procesie rozwiązywania problemów 
badawczych 

K_U01 

S1_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z bezpieczeństwem, w tym 
języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią   

K_U03 

S1_U06 kierować pracą w ramach zespołu powołanego dla badania i poszukiwania rozwiązań 
problemów bezpieczeństwa, współpracować z innymi osobami w ramach takiego 
zespołu 

K_U04 

S1_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa,  K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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S1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz krytycznej oceny 
odbieranych treści, w tym krytycznej analizy strategii państw i instytucji 
międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa  

K_K01 

S1_K02 poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  
 

K_K01 

S1_K03 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat bezpieczeństwa w rozwiązywaniu 
problemów z zakresu bezpieczeństwa  

K_K02 

S1_K04 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w projektowaniu strategii 
bezpieczeństwa oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa  

K_K03 

S1_K05 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy powiązanej z 
problematyką bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i 
potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego dorobku zawodowego, 
podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej  

K_K04 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 
Nazwa specjalności: Dyplomacja współczesna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty dyplomacji, stosunków 
konsularnych oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej, a także dotyczące ich metody 
i teorie wyjaśniające problematykę dyplomacji 

K_W01 

S2_W02 główne tendencje rozwojowe dyplomacji współczesnej i stosunków konsularnych  K_W03 

S2_W03 prawno-instytucjonalne uwarunkowania współczesnego obrotu dyplomatycznego i 
konsularnego 

K_W03 

S2_W04 historię rozwoju obrotu dyplomatycznego i konsularnego  K_W03 

S2_W05 sposoby działania podmiotów w obrocie dyplomatycznym oraz ich znaczenie w tym 
obrocie 

K_W03 

S2_W06 oddziaływania dyplomatyczne organizacji międzynarodowych na państwa  K_W03 

S2_W07 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę współczesnego 
obrotu dyplomatycznego i konsularnego, w tym na powstawanie wyzwań dla prawa 
dyplomatycznego oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej 

K_W05 

S2_W08 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie dyplomacji i 
stosunków konsularnych  

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu dyplomacji, praktyki 
dyplomatycznej oraz konsularnej  do formułowania i rozwiązywania zagadnień 
obecnych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych  

K_U01 
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S2_U02 rozwiązywać problemy z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych poprzez 
dobór właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych 
informacji 

K_U01 

S2_U03 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce i 
administracji w procesie rozwiązywania problemów badawczych 
 

K_U01 

S2_U04 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi z 
obrotu dyplomatycznego i konsularnego 

K_U02 

S2_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z obrotem dyplomatycznym 
i konsularnym, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną 
terminologią   

K_U03 

S2_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania 
rozwiązań problemów obrotu dyplomatycznego i konsularnego, współpracować z 
innymi osobami w ramach takiego zespołu 

K_U04 

S2_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów nad 
dyplomacją współczesną  

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu dyplomatycznego i konsularnego 
oraz krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S2_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat dyplomacji współczesnej w 
rozwiązywaniu problemów międzynarodowych; poszukiwania i zasięgania opinii 
ekspertów  w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S2_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w działalności 
dyplomatycznej i konsularnej  

K_K03 

S2_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy powiązanej z 
problematyką obrotu dyplomatycznego i konsularnego, z uwzględnieniem 
zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego 
dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki 
zawodowej  

K_K04 

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
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1. litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
2. znak _ (podkreślnik),  
3. jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
4. numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 
Nazwa specjalności: Międzynarodowa polityka handlowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty międzynarodowej 
polityki handlowej, a także dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające problematykę 
międzynarodowej polityki handlowej 

K_W01 

S3_W02 główne tendencje rozwojowe międzynarodowej polityki handlowej K_W03 

S3_W03 prawno-instytucjonalna architekturę międzynarodowej polityki handlowej K_W03 

S3_W04 oddziaływania państw, organizacji międzynarodowych i podmiotów niepaństwowych 
na międzynarodową politykę handlową 

K_W03 

S3_W05 znaczenie regionów gospodarczych świata w międzynarodowej polityce handlowej K_W05 

S3_W06 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę międzynarodowej 
polityki handlowej, w tym na powstawanie wyzwań dla podmiotów i regulacji 
międzynarodowej polityki handlowej  

K_W05 

S3_W07 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie 
międzynarodowej polityki handlowej  

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 
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S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu międzynarodowej polityki 
handlowej do formułowania i rozwiązywania zagadnień obecnych w stosunkach 
międzynarodowych  

K_U01 

S3_U02 rozwiązywać problemy z zakresu międzynarodowej polityki handlowej poprzez dobór 
właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji 
 

K_U01 

S3_U03 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce i 
administracji w procesie rozwiązywania problemów badawczych 

K_U01 

S3_U04 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi z 
międzynarodowej polityki handlowej 

K_U02 

S3_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z międzynarodową polityką 
handlową, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną 
terminologią   

K_U03 

S3_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania 
rozwiązań problemów międzynarodowej polityki handlowej, współpracować z innymi 
osobami w ramach takiego zespołu 

K_U04 

S3_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów nad 
międzynarodową polityką handlową 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu międzynarodowej polityki 
handlowej oraz krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S3_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat międzynarodowej polityki handlowej w 
rozwiązywaniu problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii 
ekspertów  w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S3_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w realizacji celów 
międzynarodowej polityki handlowej 

K_K03 

S3_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy w instytucjach 
międzynarodowych oraz administracji publicznej w zakresie międzynarodowej polityki 
handlowej, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych 
w tym rozwijania własnego dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu 
zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej  

K_K04 
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OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

1.litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
2.znak _ (podkreślnik),  
3.jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
4.numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 
Nazwa specjalności: Specjalność Studia regionalne i globalne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię studiów regionalnych i globalnych K_W01 

S4_W02 główne tendencje rozwojowe w problematyce studiów regionalnych i globalnych K_W03 

S4_W03 gospodarcze, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju regionów Azji, Ameryk, 
Afryki i Bliskiego Wschodu 

K_W03 

S4_W04 miejsce, pozycję i role Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu w stosunkach 
międzynarodowych, 

K_W03, K_W05 

S4_W05 metody i teorie wyjaśniające problematykę studiów regionalnych i globalnych  K_W03 

S4_W06 instytucje międzynarodowe działające w regionach Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego 
Wschodu w stopniu pogłębionym 

K_W03 

S4_W07 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie studiów 
regionalnych i globalnych oraz działalności zawodowej powiązanej z problematyką 
regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu  

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu studiów regionalnych i 
globalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień obecnych w stosunkach 
międzynarodowych 

K_U01 

S4_U02 formułować i testować hipotezy związane ze studiami regionalnymi i globalnymi  K_U02 

S4_U03 rozwiązywać problemy z zakresu studiów regionalnych i globalnych poprzez dobór 
właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji 

K_U01 

S4_U04 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce i 
administracji  w procesie rozwiązywania problemów badawczych 

K_U01 

S4_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane ze studiami regionalnymi i 
globalnymi, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną 
terminologią   

K_U03 

S4_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania 
rozwiązań problemów regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz 
współpracować z innymi osobami w ramach takich zespołów 

K_U04 

S4_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów 
regionalnych i globalnych 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat studiów regionalnych i globalnych oraz 
krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S4_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat studiów regionalnych i globalnych w 
rozwiązywaniu problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii 
ekspertów  w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S4_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w projektowaniu strategii 
rozwoju i pomocy rozwojowej w odniesieniu do regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego 
Wschodu  
i 

K_K03 

S4_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy  w instytucjach 
międzynarodowych oraz administracji publicznej w zakresie studiów regionalnych i 
globalnych w tym problematyki regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu, z 

K_K04 
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uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych miejsca 
wykonywania zawodu oraz regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu w tym 
rozwijania własnego dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, 
przestrzegania etyki zawodowej  

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

1.litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
2.znak _ (podkreślnik),  
3.jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
4.numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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4. Semestr dla kierunku 

 

 4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

 30       30 3 EP/EU/Proj B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych i rozwój security studies. Ewolucja pojęcia i odchodzenia od tradycyjnego 
rozumienia bezpieczeństwa. Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcje równowagi sił i równowagi strachu; teorie cyklu 
hegemonicznego. Paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie, kształtowanie porządku międzynarodowego i układu sił. 
Polaryzacja środowiska bezpieczeństwa. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem – sekurytyzacja. Prawno-instytucjonalne ramy zapewniania 
bezpieczeństwa międzynarodowego. ONZ i regionalne instytucje bezpieczeństwa – charakterystyka. Zasady użycia siły w stosunkach 
międzynarodowych. Wydatki wojskowe, produkcja i handel bronią, potencjał nuklearny. Trendy w konfliktach zbrojnych po zimnej wojnie. 
Bezpieczeństwo energetyczne- charakter zagrożeń. Bezpieczeństwo ekologiczne. Bezpieczeństwo żywnościowe. Koncepcja human security 
i odpowiedzialności za ochronę. Bezpieczeństwo społeczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, KU03, K_U04, K_K01 

Metodologia nauki o 
stosunkach 
międzynarodowych 
 
  
 
 

 30       30 4 T, Proj, AK B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody jakościowe i ilościowe w badaniu SM. Zasady konstrukcji pracy akademickiej (tzw. research design). Charakterystyka pracy 
akademickiej. Dobór literatury. Koncepcja pracy akademickiej. Rola teorii w pracy naukowej. Główne teorie stosunków międzynarodowych i 
ich implementacja w badaniach naukowych. Pytania badawcze i hipotezy naukowe. Powiązanie empirii z teorią. Jakościowe i ilościowe metody 
badawcze. Zasady poprawnego przygotowania dysertacji i opracowania bibliografii. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Studia regionalne i 
globalne 

 30       30 3 T, Proj, AK B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pojęcia regionu, regionalizacja i regionalizmu w teorii stosunków międzynarodowych. Charakterystyka pierwszej fali regionalizmu oraz 
omówienie głównych form współpracy ekonomicznej państw rozwijających się. Przesłanki i przejawy nowego regionalizmu; rozwój 
regionalizmu morskiego i jego znaczenie. Pojęcie globalizacji w teorii stosunków międzynarodowych. Globalizacja sfery ekonomicznej; Rynki 
wschodzące a procesy globalizacji; typologia problemów globalnych. Omówienie głównych nurtów globalizmu. Założenia ekonomii politycznej 
stosunków międzynarodowych i geoekonomii. Założenia podejścia postkolonialnego oraz teorii krytycznej. Pojęcie demokracji nieliberalnej i 
jego znaczenie w państwach pozaeuropejskich. Przejawy regionalizmu w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Państwa rozwijające się wobec 
procesów globalizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03 

Międzynarodowa 
ekonomia 
polityczna 

 20       20 3 T, Proj, AK B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Analiza związków pomiędzy sferą polityki i gospodarki w ujęciu międzynarodowym. Geneza Międzynarodowej Ekonomii Politycznej  
(International Political Economy, IPE) jako obszaru badawczego. Wybrane ujęcia teoretyczne IPE, tj. liberalizm gospodarczy, nacjonalizm 
ekonomiczny, teorie zależności. Ewolucji powojennego międzynarodowego ładu gospodarczego. Analiza wybranych zagadnień z obszaru IPE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K05 
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Prognozowanie i 
symulacje 
międzynarodowe 

 20       20 2 AK, Proj i/lub T    B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe zasady wnioskowania statystycznego. Metody prognozowania, ich mocne strony i ograniczenia. Analiza profesjonalnych prognoz 
międzynarodowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K05 

Problemy wzrostu i 
rozwoju 
gospodarczego 

 20       20 3 T, Proj, AK  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Główne koncepcje przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza 
praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju 
gospodarczego. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Warunki rozwoju gospodarczego. Ubóstwo i nierówności społeczne. Czynniki 
demograficzne w krajach rozwijających się. Urbanizacja i rozwój rolnictwa. Finansowanie rozwoju gospodarczego. Koncepcja developmental 
state. Polityka rozwojowa. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskania wskaźników w zakresie wzrostu i rozwoju 
gospodarczego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_K02, K_K03, K_K05 

Współczesne 
tendencje w prawie 
międzynarodowym 

 30       30 3 T/E/Proj B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Aktualne zagadnienia i debaty w prawie międzynarodowym, m.in. fragmentacja i konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego, użycia siły, 
praw człowieka, prawa konfliktów zbrojnych, rozwoju sądownictwa międzynarodowego. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych. 
Istoty instytucji międzynarodowych, klasyfikacja i rodzaje. Ewolucja i rozwój współczesnych instytucji międzynarodowych oraz pełnione przez 
nie funkcje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,K_W05, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Obrót 
dyplomatyczny w 
stosunkach 
międzynarodowych  

 30       30 2 T/Proj  nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Funkcje i zasady działania misji dyplomatycznych. Prawo dyplomatyczne - zwyczajowe i konwencyjne. Nawiązywanie stosunków 
dyplomatycznych. Zagadnienia ogólne dotyczące organizacji służby zagranicznej. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Praktyka państw w 
obrocie dyplomatycznym. Inne podmioty niż państwa w obrocie dyplomatycznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03,K_W05, K_U01, K_U02, KU03, K_U04, K_K01, K_K02 

Wstęp do analizy 
polityki 
zagranicznej 

 15       15 2 EP/EU/Proj 
 

B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pojęcie i istota polityki zagranicznej. Podmioty prowadzące politykę zagraniczną. Relacje między polityką zagraniczną a polityką wewnętrzną 
państwa. Uwarunkowania polityki zagranicznej. Interesy narodowe i racja stanu. Cele polityki zagranicznej. Środki i metody polityki 
zagranicznej. Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa. Funkcje polityki zagranicznej. Mocarstwowość w polityce zagranicznej 
państw. Role międzynarodowe państwa i Unii Europejskiej. Zagadnienie efektywności polityki zagranicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01 

Społeczeństwo, 
religia i kultura w 
stosunkach 
międzynarodowych  

 30       30 3 T/AK/Proj  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Społeczeństwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych – pojęcie i typologia. Procesy globalizacyjne a kwestie społeczne. 

Internalizacja polityki społecznej. Zagrożenia i najważniejsze problemy międzynarodowej polityki społecznej. Edukacja i podnoszenie 

kwalifikacji jako antidotum na problemy społeczne. Wpływ populizmu na współczesne stosunki międzynarodowe. Religie i religijność we 

współczesnym świecie. Międzynarodowa demografia religii. Religia w badaniu stosunków międzynarodowych - problem sekularyzacji i 

desekularyzacji; zachodniocentryzm nauki o stosunkach międzynarodowych i włączanie religii do badań po zakończeniu zimnej wojny.  

Podmioty religijne i motywowane religijnie we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Kultura i kultury w stosunkach 

międzynarodowych. Definicje kultury i próby operacjonalizacji. Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych. Zwrot kulturowy. Świadomość 

międzykulturowa. Czynnik kulturowy w operacjach wojskowych. Jak badać kulturę w stosunkach międzynarodowych? Antropologizacja SM. 

Polityzacja i instytucjonalizacja ochrony dziedzictwa kulturowego w organizacjach międzynarodowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03 
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Ekonomia 
polityczna rynków 
finansowych  

 20       20 2 EP/EU/Proj  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Związek między polityką a rynkami finansowymi. Instrumenty rynków finansowych. Związki świata polityki i rynków finansowych w kontekście 
globalizacji i autonomii państwa w stosunkach międzynarodowych. Wpływ państwa na podział dóbr oraz wpływ polityki na wiarygodność 
ekonomiczną  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K05 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 275 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 840 

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

-  AK - Ocena ciągła aktywności na zajęciach, 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

 

5. Semestr dla specjalności: Bezpieczeństwo i studia strategiczne (tabele 5.1.a.; 5.1.b.; 5.1.c.), Dyplomacja współczesna (tabele 5.2.a.; 5.2.b.; 5.2.c.), 
Międzynarodowa polityka handlowa (tabele 5.3.a.; 5.3.b.; 5.3.c.), Studia regionalne i globalne (tabele 5.4.a.; 5.4.b.; 5.4.c.) 

 

5.1.a. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Bezpieczeństwo  
euroatlantyckie 

 30       30 3 T, Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Pojęcia transatlantyckości i euroatlantyckości (geneza i istota). Kształtowanie się współczesnych ram stosunków w sferze 

bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim. Koncepcja interlocking institutions i jej faktyczna materializacja. Główne instytucje 

bezpieczeństwa europejskiego – struktury transatlantyckie (NATO); europejskie (UZE, UE (CFSP/C(E)SDP)); paneuropejskie (OBWE); 

współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim (WNP, OUBZ, GUAM-ODED, SOW); V4 i pozostałe struktury 

subregionalne. Subregionalne kompleksy bezpieczeństwa (specyfika wyzwań i sposobów reakcji): Daleka Północ, Bałkany, WNP. 

Współczesne problemy bezpieczeństwa regionu: konflikt na Ukrainie, problem migracji. 
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Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W01, K_W06, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W09, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K03 

Zagrożenia 

asymetryczne 

 30       30 3 EP/E/Proj  nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa państwa – zimnowojenny i pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Nowe 

(niekonwencjonalne) zagrożenia dla bezpieczeństwa. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy – formy, przejawy, znaczenie, 

przeciwdziałanie ze strony państw. Transnarodowa przestępczość zorganizowana – specyfika wpływu na bezpieczeństwo, formy, 

znaczenie, przeciwdziałanie. Problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego – zagrożenia związane z technologiami 

informacyjnymi i przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom. Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – 

prawdopodobieństwo użycia. Nielegalny handel materiałami nuklearnymi, biologicznymi i chemicznymi problem technologii dual use 

oraz „broni toksycznej” (np. odpadów przemysłowych), reakcje państw. Piractwo. Działalność partyzancka i przeciwpartyzancka.  

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W09, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K03 

Analiza 

strategiczna 

15     30   45 5 Proj. B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Ogólne zasady organizacji pracy nad analizami z dziedziny bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, podstawowe formy tego rodzaju 

opracowań, główne metody i narzędzia pracy analitycznej, w tym formułowania rekomendacji dla decydentów politycznych. Trening 

umiejętności opracowywania tego rodzaju opracowań w toku pracy indywidualnej i grupowej.  
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Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03, KW_05, K_W01; K_W02, K_W07, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W04, S1_W05, S1_W08, S1_W10, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K03 

System obrony 

państwa 

 20       20 3 Proj., AK  nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

System obronny państwa – zagadnienia definicyjne. Polskie dokumenty strategiczne – strategie bezpieczeństwa narodowego i 

strategie obronności a funkcjonowanie systemu obronnego państwa. Podsystem kierowania obronnością – istota, funkcje i 

charakterystyka. Podsystem militarny (siły zbrojne RP) – ogólna charakterystyka, zadania, liczebność, skład, wyposażenie, 

organizacja; transformacja polskich sił zbrojnych - programy profesjonalizacji i modernizacji; zaangażowanie polskich sił zbrojnych 

poza terytorium kraju (misje pokojowe, stabilizacyjne, inne). System obronności RP a uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

Podsystem poza militarny – istota, główne elementy i charakterystyka i ocena funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe i w sytuacjach 

nadzwyczajnych. Polski przemysł obronny. Rola środowisk analitycznych i akademickich w funkcjonowaniu systemu obronności 

(bezpieczeństwa) państwa. Systemy obronne wybranych państw (m.in. USA, Rosja). 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W04, K_W06, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W02, S1_W03, S1_W09, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02 

Międzynarodowe 

prawo humanitarne 

 30       30 4 T, AK B nauki o 

bezpieczeństwie 
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Treści programowe 

dla przedmiotu 

Rozwój i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego. Zakres obowiązywania międzynarodowego prawa humanitarnego. Status 

kombatantów i ochrona jeńców wojennych. Ochrona ludności cywilnej. Prawo wojenne i prawa człowieka. Środki i metody prowadzenia 

wojny. Prawo konfliktów zbrojnych w czasie konfliktów na morzu i w powietrzu. Konflikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym. 

Okupacja wojenna. Implementacja prawa konfliktów zbrojnych. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 

Neutralność wojenna. Odpowiedzialność jednostek i państw za nieprzestrzeganie prawa konfliktów zbrojnych. Problemy praktyki i 

aktualne wyzwania w zakresie prawa konfliktów zbrojnych. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W04, K_W03, K_W05, K_W06, , K_U01, K_U03, K_U04, K_K03, K_K04 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W03, S1_W06, S1_W09, , S1_U01, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_U06, S1_K04, S1_K05 

Wspólna polityka 

zagraniczna i 

bezpieczeństwa UE  

 30       30 3 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Geneza integracji politycznej państw Europy Zachodniej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w prawie pierwotnym 

Unii Europejskiej. Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Instrumenty 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskie. Ewolucja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po 

1998 r. Założenia i realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE wobec poszczególnych regionów i wybranych 

państw. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

KW_02, K_W04, K_W01, K_W06, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W07,  S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_U07, S1_K01, S1_K02 
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Seminarium 

magisterskie I 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 

administracji/ 

nauki o 

bezpieczeństwie 

 

Treści programowe 

dla przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. 
Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów,  umiejętność 
przetwarzania zbiorów danych). 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_K01 

Przedmioty 

ogólnouniwersytec

kie* 

 

         3 Zgodnie z 

sylabusem 

  

Treści programowe 

dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem.  W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 

kierunku studiów 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

- 

Symbol 

efektów 

- 
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zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 215 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.1.b. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Odpowiedzialność 
karna w 
stosunkach 
międzynarodowych 

 30       30 3 EP, Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wprowadzenie do zagadnień międzynarodowego prawa karnego. Geneza, historyczne uwarunkowania, pierwsze próby utworzenia 
międzynarodowych trybunałów karnych. Instytucjonalizacja i zasady międzynarodowego prawa karnego, które dziś rządzą 
międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03, S1_W06, S1_W09, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_U05, S1_K04, S1_K05 
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Służby specjalne w 
stosunkach 
międzynarodowych 

 20       20 3 T, Proj  nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Funkcjonowanie służb specjalnych, ich rola i znaczenie oraz miejsce w strukturach państwa. Znaczenie służb specjalnych w systemach 
bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw. Pojęcie wywiadu, geneza jego powstania, historia i ewolucja. Sposoby 
wykorzystania informacji wywiadu w polityce zagranicznej państwa. Perspektywy wywiadu w XXI wieku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02, S1_W03, S1_W10, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02 

Zbrojenia, kontrola 
zbrojeń i 
rozbrojenie 

 30       30 3 T, Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zbrojenia w świecie - trendy globalne i regionalne. Podstawowe kategorie: rozbrojenie, regulacja zbrojeń, redukcja zbrojeń, kontrola 
zbrojeń, środki budowy zaufania i bezpieczeństwa. Historyczny rozwój kontroli zbrojeń i rozbrojenia do 1945 r. Aktywność w dziedzinie 
kontroli zbrojeń i rozbrojenia po 1945 r.: bronie jądrowe, bronie biologiczne, bronie chemiczne, bronie konwencjonalne - traktaty i 
konwencje; zakres globalny, regionalny i bilateralny. Handel bronią. Kontrola eksportu uzbrojenia. Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w 
Europie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W06, S1_W09, S1_U1, S1_U02,  S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02 



 

28 

Zbrodnie 
międzynarodowe 

 30       30 3 Proj, AK  nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Masowe zbrodnie z perspektywy historycznej. Zbrodnie w perspektywie prawa międzynarodowego. Ludobójstwo jako proces – analiza 
porównawcza.  Mowa nienawiści (hate speech, dangerous speech). Sprawcy i ofiary. „Odpowiedzialność za ochronę”. Zapobieganie 
masowym zbrodniom. Reagowanie na masowe zbrodnie. Przywracanie sytuacji przestrzegania praw człowieka. Pomoc humanitarna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W03, K_W05, K_W06, , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03, S1_W06, S1_W09, S1_U01,  S1_U02,  S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02, S1_K04, S1_K05 

Współczesne 
konflikty zbrojne 

30   30     60 4 EP   nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konflikty zbrojne – podstawowe kwestie definicyjne typologie i klasyfikacje. Współczesne konflikty zbrojne – ujęcie statystyczne, rozkład 

geograficzny i intensywność. Konflikty zbrojne – teorie nt. ewolucji konfliktów. Współczesne konflikty zbrojne – teorie nt. przyczyn i 

źródeł konfliktu. Współczesne konflikty zbrojne – koncepcje nt. przebiegu (ogólna charakterystyka konfliktów). Wymiar technologiczny 

współczesnych konfliktów. Wymiar etyczny i kulturowy współczesnych konfliktów zbrojnych. Nieregularne działania zbrojne, wojny 

hybrydowe. Prywatyzacja przemocy i problem udziału prywatnych firm wojskowych w działaniach zbrojnych. Media we współczesnych 

konfliktach zbrojnych. Rozwiązywanie konfliktów zbrojnych – prewencja; tworzenie pokoju (peacemaking) w drodze negocjacji i/lub 

interwencji. Budowanie pokoju i odbudowa po konflikcie, w tym rekonstrukcja powojenna i rekoncyliacja. Prognozy dalszej ewolucji 

konfliktów zbrojnych. Przegląd konfliktów zbrojnych na świecie po zimnej wojnie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U02, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03, S1_W06, S1_W09, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05,  S1_U06, S1_K04, S1_K05 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

Problemy i 
instytucje 
bezpieczeństwa 
regionów 
pozaeuropejskich 

 30       30 2 T, Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Klasyfikacja i systematyka zagrożeń bezpieczeństwa w regionów pozaeuropejskich. Wyścig zbrojeń. Spory i konflikty terytorialne 
Instytucje bezpieczeństwa regionalnego. System sojuszy. Strategie regionalne.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  K_W06, K_W03,K_W04,  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W02, S1_W09, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji/ 
nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_K01 

Bezpieczeństwo 
energetyczne i 
surowcowe 

 30       30 3 Proj, T  nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konflikty surowcowe. Koncepcje paradoksu obfitości i klątwy surowcowej. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe – zagadnienia 
teoretyczne. Analiza trendów globalnych – bilans energetyczny świata, trendy popytowo-podażowe (ropa, gaz, węgiel, energia 
nuklearna, OZE). Polityka importerów i zagadnienie transformacji energetycznej. Rynek ropy – historia; funkcjonowanie (giełdy ropy; 
gatunki; ceny; handel). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja. Rola OPEC. Globalne bezpieczeństwo 
dostaw ropy naftowej. Rynek gazu – historia; funkcjonowanie. Studium rosyjskiej polityki energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03, S1_W09, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02, S1_K04, S1_K05 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 260 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.1.c. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów: 

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba 

godzin zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych 

do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 

do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Polityka 

bezpieczeństwa 

Polski 

 30       30 4  T, Proj, EP/EU B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Polska polityka bezpieczeństwa w wymiarze koncepcyjno-strategicznym. Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa RP – 

obecność i aktywność Polski w instytucjach wielostronnych. Polska polityka bezpieczeństwa a przystąpienie do NATO. Kierunek 

europejski w polityce zagranicznej/bezpieczeństwa Polski – aktywność w ESDP. Polska w ONZ – rola Polski w reformie NZ. 

Regionalizm w polskiej polityce bezpieczeństwa – OBWE i ugrupowania subregionalne. Problem bezpieczeństwa w stosunkach 

bilateralnych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z USA, Rosją i Niemcami. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Siły Zbrojne 

i polski system obronny. Terroryzm w polskiej polityce bezpieczeństwa. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

KW_02, K_W04, K_W06, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

S1_W01, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_K01, S1_K02 
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Interwencje zbrojne 

Zachodu 

 15       15 2 T, Proj B nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Charakterystyka kolektywnych interwencji zbrojnych państw Zachodu po zimnej wojnie – przyczyny, motywacje, procesy decyzyjne, 

przebieg interwencji, efektywność, implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przypadku interwencji zbrojnych w I 

wojnie w Zatoce, konfliktach bałkańskich, Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii.  

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, , K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W06, S1_W09, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_K04, S1_K05 

Główne problemy 

myśli strategicznej 

 15       15 3 EP/EU/Proj  

 

nauki o 

bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Analiza głównych problemów myśli strategicznej przez pryzmat dzieł głównych, klasycznych przedstawicieli myśli strategicznej, od Sun 

Zi do Lawrence'a Freedmana. Przydatność dorobku myśli strategicznej do objaśniania współczesnych wyzwań polityki 

bezpieczeństwa. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_W03, KW_05, K_W01; K_W02, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03,  K_K02 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_W04, S1_W05, S1_W08, S1_W10, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_K03 
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Przedmioty 

ogólnouniwersytec

kie  z obszaru nauk 

humanistycznych* 

         5 Zgodnie z 

sylabusem 

  

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 

kierunku studiów z obszaru nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

- 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

- 

Przedmiot 

kierunkowy w 

języku obcym na 

poziomie 

językowym B2+ 

         4 Zgodnie z 

sylabusem 

B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem  W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 

kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej 

wybranej przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_U03 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

S1_U05 
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Seminarium 

magisterskie III 

 

 30       30 12 Praca 

dyplomowa 

B nauki o polityce i 

administracji/ 

nauki o 

bezpieczeństwie 

 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej.  

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 

efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

 

S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_K01 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 
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OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

– AK - ocena ciągła aktywności na zajęciach 

 

  



 

36 

 

5.2.a. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Dyplomacja współczesna 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

 

Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 
 

Organizacja i 

funkcjonowanie służby 

zagranicznej Chin 

 15       15 2 ,Proj, AK  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Chin. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji 
chińskiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 



 

37 

Organizacja i 

funkcjonowanie polskiej 

służby zagranicznej 

 30       30 2 T, AK, Proj  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
  

Zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej. Kwestie 
jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Prawo konsularne  30       30 2 T, AK, Proj B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula. Cel i podstawy 
prawne przywilejów i immunitetów konsularnych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K03, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

 S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_W04, S2_W08, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K03, S2_K01, S2_K02 

Organizacja i 

funkcjonowanie służby 

zagranicznej USA 

 15       15 2 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Kwestie historyczne i 
prawne, analiza struktury organizacyjnej służby zagranicznej USA, zaprezentowanie „sylwetki” amerykańskiego dyplomaty. Główne 
wyzwania i problemy stojące przed amerykańską dyplomacją. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Organizacja i 
funkcjonowanie służby 
zagranicznej RFN 

 15       15 2 EP, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Niemiec. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w 
realizacji niemieckiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Organizacja i 
funkcjonowanie służby 
zagranicznej Francji i 
Włoch  

 15       15 2 Proj, AK  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, główne zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie 
światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby 
zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 
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Historia dyplomacji 

polskiej  

30        30 2 EP B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Problematyka rozwoju dyplomacji polskiej od początków państwa piastowskiego do końca II Rzeczypospolitej, ze szczególnym 
uwzględnieniem najważniejszych sukcesów i porażek dyplomatycznych w kolejnych okresach historycznych. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_K04 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W01, S2_W04, S2_U01, S2_K04 

Prawo i instytucje Unii 

Europejskiej 

 30       30 3 Proj, T, AK B nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Charakter prawny Unii Europejskiej. Prawo pierwotne pisane i niepisane UE. Prawo pochodne UE. Tworzenie prawa pierwotnego i 
pochodnego. Prawo UE a prawo państwa członkowskich. Wykładnia prawa UE. Główne instytucje UE, tj. Rada Europejska, Rada Unii 
Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski bank 
Centralny. Najważniejsze organy, które nie mają statusu instytucji UE.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_W06, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Organizacje 

pozarządowe 

 15       15 2 Proj, T B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

NGOs definicja pojęcia. Typy organizacji pozarządowych. Role NGOs cele oraz środki realizacji celów. Schematy współpracy 
pomiędzy NGOs a państwami oraz NGOs a organizacjami międzyrządowymi. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, S2_W07, S2_W08, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02, S2_K03 

Metody i techniki 

współczesnej dyplomacji 

 15       15 2 T  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Charakterystyka metod i technik współczesnej dyplomacji. Techniki i taktyki negocjacyjne. Przebieg procesu negocjacji. Zasady etyki 
w trakcie procesu negocjacji. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W06, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Seminarium magisterskie 

I 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). 
Wymogi merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do 
wyboru przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie 
tekstów,  umiejętność przetwarzania zbiorów danych). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U01, K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

S2_U02, S2_U03, S2_U07, S2_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem . W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

- 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 
 

- 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.2.b. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji 

zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Dyplomacja współczesna 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

 

 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 
 

Dyplomacja 
publiczna 

 30       30 4  EP, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rola dyplomacji publicznej w polityce zagranicznej państw. Zagadnienia teoretyczne oraz wymiar praktyczny dyplomacji publicznej 
wybranych państw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W05, S2_W08, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K03, S2_K04 



 

43 

Protokół 
dyplomatyczny 

 30       30 3 T, AK, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka ceremoniału, zwyczajów, etykiety dyplomatycznej, precedencji organów i państw członkowskich oraz organizacji i 
funkcjonowania służby zewnętrznej Unii Europejskiej na tle powszechnie przyjętych zasad protokołu dyplomatycznego oraz organizacji i 
techniki służby zagranicznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W04, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K04 

Dyplomacja 
ekonomiczna 

 30       30 4 T, Proj, E B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Istota dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej. 
Ekonomizacja polityki zagranicznej. Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Struktura i podmioty dyplomacji 
gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, 
samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_U01, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W03, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U02, S2_U03, S2_K01, S2_K02 

Korespondencja 
dyplomatyczna 

 30       30 2 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 



 

44 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Sztuka komunikacji. Sztuka dyplomacji. Formy korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja na najwyższym szczeblu. Noty i inne pisma 
dyplomatyczne. Depesze dyplomatyczne. Korespondencja „półoficjalna” i „prywatna”. Korespondencja dyplomatyczna organizacji 
międzynarodowych. Korespondencja urzędowa. Claris. Notatka. Depesza/szyfrogram. Inne formy korespondencji służbowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,  K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 S2_W03, S2_W05, S2_W04, S2_W08, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K04 

Organizacja i 
funkcjonowanie 

służby zagranicznej 
Wielkiej Brytanii  

 15       15 2 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uwarunkowania polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Wymiar instytucjonalny polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Funkcjonowanie służby 
zagranicznej tego państwa. Najważniejsze wydarzenia w historii dyplomacji Wielkiej Brytanii oraz jej ewolucja.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Organizacja i 
funkcjonowanie 

służby zagranicznej 
Rosji 

 15       15 2 Proj, AK  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Specyfika struktury 
organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 
przez rosyjską służbę zagraniczną. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej. Główne kierunki geograficzne aktywności rosyjskiej 
służby zagranicznej. Sylwetki najwybitniejszych rosyjskich dyplomatów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Organizacja i 
funkcjonowanie 

służby zagranicznej 
małych państw 

 15       15 2 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Państwa małe w tradycji myśli politycznej. Geopolityczne kryteria wyodrębnienia małego i średniego państwa , analiza klastrowa: terytorium, 
ludność, potencjał ekonomiczny i militarny. Małe i średnie państwa w teorii stosunków międzynarodowych. Małe państwa w Unii 
Europejskiej, kryteria wyodrębnienia, rozwiązania instytucjonalne, możliwości oddziaływania. Polityka bezpieczeństwa: członkostwo w 
NATO, neutralność i bezaliansowość. Możliwości i ograniczenia współpracy regionalnej :państwa Beneluksu, państwa skandynawskie, małe 
państwa śródziemnomorskie. Państwa bałtyckie, małe państwa Europy Środkowo–Wschodniej. Kategoria państw średnich w UE. 
Możliwości i ograniczenia współpracy z małymi i średnimi państwami poza Wspólnotą: EFTA, mikropaństwa i terytoria o specjalnym statusie, 
państwa Bałkanów Zachodnich oraz państwa poradzieckie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

Dyplomacja UE  30       30 2 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geneza integracji politycznej państw Europy Zachodniej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej. Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Instrumenty Dyplomacji 
Unii Europejskiej. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Ewolucja Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Założenia i realizacja działań zewnętrznych UE wobec poszczególnych regionów i wybranych 
państw. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W04, S2_W08, S2_W06, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K03, S2_K04 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Projektowanie i realizacja zadania 
badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który doprowadzi do złożenia pracy 
magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_U02, S2_U03, S2_U07, S2_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem  

  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 

- 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 

5.2.c. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Dyplomacja współczesna 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 
 

Służby specjalne w 
dyplomacji 

 30       30 3 EP, Proj 
  

B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Służby specjalne – definiowanie, funkcje i zadania spełniane w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa. Wywiad i kontrwywiad – miejsce 
w systemie bezpieczeństwa państwa. Wywiad – komponenty pracy wywiadu, siły, środki, metodyka pracy oraz podmioty działań wywiadu. 
Rola informacji wywiadu w systemie kierowania państwem. Współczesna doktryna pracy wywiadu. Wykorzystanie informacji wywiadu w 
polityce zagranicznej państwa. Wywiad w świecie post zimnowojennym. Miejsce wywiadu w stosunkach międzynarodowych. 
Międzynarodowa wspólnota wywiadowcza. Wywiad i dyplomacja w świecie po 11 września. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01 

Symbol 
efektów 

S2_W01, S2_W05, S2_W08, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06,  S2_K01 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Dyplomacja Polski  
w ramach UE 

 30       30 3 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Cele polskiej strategii polityki europejskiej oraz sposoby ich realizacji w ramach Unii Europejskiej. Historia relacji Polski z UE do czasów 
zakończenia negocjacji akcesyjnych. Analiza pozycji Polski w UE oraz cele polskiej dyplomacji realizowane w ramach Unii Europejskiej od 
momentu wejścia do tej organizacji. Sposób organizacji koordynacji polityki europejskiej w ramach administracji rządowej. Najważniejsze 
polskie inicjatywy przedstawione w ramach UE oraz stanowisko Polski odnośnie do kluczowych obszarów aktywności UE zarówno w 
wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02, S2_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki

e z obszaru nauk 
humanistycznych * 
 

         5 Zgodnie z 

sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów z obszaru nauk humanistycznych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 

- 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot 
kierunkowy w 

języku obcym na 
poziomie 

językowym B2+ 

         4 Zgodnie z 

sylabusem 

B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem.  W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_U05 

Seminarium 
magisterskie III 

 

 30       30 12 Praca dyplomowa B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej - złożenie i obrona pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_U02, S2_U03, S2_U07, S2_K01 
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Polityki UE  30       30 3 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kompetencje UE w zakresie prowadzonych przez nią polityk. Najważniejsze polityki UE w wymiarze ekonomiczno-społecznym (handlowa, 
rolna, transportowa, energetyczna, pieniężna w ramach unii gospodarczo-walutowej, regulacje wspólnego rynku, pomocy rozwojowej, etc.). 
Geneza każdej z wybranych polityk UE, problematyka, sposoby realizacji zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w relacjach z krajami 
trzecimi.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W06, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 
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OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

– AK – ocena ciągła aktywności na zajęciach 
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5.3.a.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa 

 
Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 
 

Międzynarodowy 
system handlowy 

WTO  

 30       30 3 T, E, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Analiza reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu (WTO). 
Kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych m. in. odnośnie do towarów, usług, 
handlowych aspektów ochrony własności intelektualnej, kwestii rozwoju przez handel. Zagadnienia związane z ewolucją miejsca państw 
rozwijających się w międzynarodowym systemie handlowym i ich wpływu na proces toczących się negocjacji. Problematyka wielostronnego 
systemu handlowego z regionalnego punktu widzenia, przez pryzmat interesów polityczno-ekonomicznych głównych jego uczestników, tj. 
Unii Europejskiej, Rosji, USA, Kanady, Chin, Japonii, Indii, RPA, Nigerii. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem WTO jako organizacji 
międzyrządowej, w tym struktury instytucjonalnej, procedury akcesyjnej oraz mechanizmu rozstrzygania sporów handlowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3U04, S3_U05, S3_K03, S3_K04 
 

Teoria 
międzynarodowego 

podziału pracy 

 20       20 2 Proj B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rola państwa w handlu międzynarodowym. Pojęcie i istota międzynarodowego podziału pracy. Globalne łańcuchy produkcji i wymiany. 
Główne teorie międzynarodowego podziału pracy.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U01, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W04, S3_W07, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_U01, S3_U03, S3_K01, S3_K02, 

 
Wprowadzenie do 

biznesu 
międzynarodowego 

 30       30 2 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Cykl życia przedsiębiorstwa. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Struktury formalne i nieformalne. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi. Etyka a biznes międzynarodowy. Giganci biznesu 
i ich znaczenie dla gospodarki międzynarodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02, 

Historia gospodarcza 
powszechna i Polski 

 30       30 2 Proj, T B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Główne zjawiska i procesy ekonomiczne w XX wieku w Polsce i na świecie. Gospodarcze problemy i skutki II wojny światowej. Dynamiczny 
rozwój gospodarczy w latach 1950-1973. Wstrząsy i załamania w latach 1974-1989. Transformacja, regionalizacja, globalizacja. Światowy 
kryzys gospodarczy 2008-2011. Gospodarka i społeczeństwo II RP. Gospodarka PRL. Proces transformacji polskiej gospodarki.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W02, S3_W05, S3_U02,  S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 

Marketing 
międzynarodowy i 

PR 

 20       20 2 Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie marketingu i marketingu międzynarodowego. Marketing międzynarodowy a warunki funkcjonowania firmy. Segmentacja i 

plasowanie w marketingu międzynarodowym. Problemy badań marketingowych na skalę międzynarodową. Nabywca w marketingu: 

potrzeby i pragnienia; decyzje zakupowe. Produkt w marketingu międzynarodowym: standaryzacja i adaptacja. Międzynarodowy cykl życia 

produktu. Marka: internacjonalizacja i globalizacja marek. Miejsce marki w różnych kulturach. Ceny a rynki zagraniczne: sposoby ustalania 

cen, problem "szarego marketingu". Dystrybucja w marketingu międzynarodowym. Działania aktywizujące sprzedaż. Style promocji w 

różnych krajach. Miejsce reklamy w marketingu międzynarodowym. Pojęcie i pochodzenie public relations (PR). Strategie i metody PR. 

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków. Zarządzanie 

wizerunkiem przedsiębiorstwa. Wizerunek państwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 

Wspólna polityka 
handlowa 

 30       30 3 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie i istota wspólnej polityki handlowej. Środki WPH - klasyfikacje: prawne, ekonomiczne, ochronne i ofensywne. System celny – 
postępowanie celne. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego. WPH w kontekście relacji UE z WTO – problem wzajemnych 
zależności. Polityka handlowa UE wobec państw trzecich: systematyka umów i kompetencje instytucji UE w zakresie ich zawierania. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_U01, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 

Polityka handlowa 
Chin 

 20       20 2 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Determinanty polityki handlowej Chin i jej ewolucja. Proces akcesji do WTO. Główne zobowiązania wynikające z uczestnictwa w 
wielostronnym systemie handlowym. Stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha. Bilateralne rokowania handlowe - charakterystyka umów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_U01, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 

Rynki wschodzące w 
stosunkach 

międzynarodowych 

20        20 2 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pojęcie rynków wschodzących. Rynki wschodzące w gospodarce światowej. Rola rynków wschodzących w instytucjach międzynarodowych. 

Polityka UE i wybranych państw wobec rynków wschodzących.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 
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Prawo gospodarcze 
UE 

30        30 3 EP  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rynek wewnętrzny UE. Swobodny przepływ towarów. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych. Prawo 
przedsiębiorczości: zagadnienia ogólne, transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek, harmonizacja i unifikacja 
krajowego prawa spółek. Swoboda przepływu usług. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących. Unijne prawo konkurencji. Reguły 
dotyczące przedsiębiorstw. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc 
publiczna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_K03, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_K03, S3_K04 

Seminarium 
magisterskie I 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do wyboru przedmiotu 
badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów,  umiejętność 
przetwarzania zbiorów danych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_U03, S3_U04, S3_U07, S3_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki

e* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 260 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.3.b.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 
 

Bezpieczeństwo 
ekonomiczne 

20        20 2 T  nauki o polityce i 
administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Bezpieczeństwo ekonomiczne - pojęcie. Globalizacja a bezpieczeństwo ekonomiczne. Nacjonalizm ekonomiczny i kapitalizm państwowy. 
Geoekonomia. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw- kwestie energetyczne i ochrony klimatu, kwestie finansowe. 
Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności. Instytucje bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,S3_W04, S3_W05, S3_W07, K_U01, K_K03, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_K03, S3_K04 

Polityka handlowa 
USA 

 30       30 4 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ewolucja amerykańskiej polityki handlowej. Prawno-ustrojowe podstawy prowadzenia polityki handlowej na szczeblu federalnym i 
stanowym. Proces podejmowania decyzji w amerykańskiej polityce handlowej – rola egzekutywy i legislatywy na szczeblu federalnym i 
stanowym, najważniejsze instytucje administracji amerykańskiej. Współczesna polityka handlowa USA – instrumenty polityki handlowej. 
Polityka handlowa USA w ramach Światowej Organizacji Handlu. Kierunki współczesnej polityki handlowej. Relacje  USA – Ameryka 
Łacińska, USA – Azja, USA – Unia Europejska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W4, S3_W05, S3_U01, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02   

Międzynarodowe 
prawo inwestycyjne 

 30       30 4 T, EP/EU  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Międzynarodowe prawo inwestycyjne - pojęcie i rozwój historyczny. Źródła współczesnego międzynarodowego prawa inwestycyjnego. 
Pojęcie inwestycji zagranicznych - przedmiotowy aspekt międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Podmiotowy aspekt 
międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Standardy traktowania i ochrony inwestycji zagranicznych. Interpretacja dwustronnych traktatów 
o popieraniu i ochronie inwestycji.  Skutki naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3U04, S3_U05, S3_K03, S3_K04 
 

Strategie 
przedsiębiorstw 

międzynarodowych 

 30       30 3 Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych – ujęcia teoretyczne dotyczące zarządzania i budowy strategii w przedsiębiorstwie. Strategie 
zarządzania, marketingowe, cenowe etc. największych światowych korporacji działających w odmiennych, specyficznych branżach. Polskie 
korporacje o zasięgu międzynarodowym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04 

Polityka liberalizacji 
międzynarodowego 

handlu usługami 

 30       30 4 E/EP/EU, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie międzynarodowej polityki usługowej. Środki oddziaływania państwa na obrót usługowy. Międzynarodowe regulacje handlu usługami. 
Modele liberalizacji handlu usługami. Model GATS. Model NFTA. Modele mieszane. Polityka liberalizacji handlu usługami w wymiarze 
globalnym i regionalnym. Bilateralne umowy handlowe. Perspektywy dalszej liberalizacji międzynarodowej wymiany usług. Państwa 
rozwijające się w procesie liberalizacji międzynarodowego handlu usługami. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03,  K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3U04, S3_U05,  S3_K01, S3_K01 

Międzynarodowa 
współpraca 

technologiczna 

 20       20 2 EU, AK  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wpływ nowoczesnych technologii na współczesne stosunki międzynarodowe. Historia rozwoju technologii informacyjno- 
telekomunikacyjnych (ICT). Historia Internetu w kontekście rewolucji w komunikacji. Psychologia Internetu. Politycy w cyberprzestrzeni. Rola 
technologii w budowaniu pozytywnego wizerunku państw i budowaniu marki narodowej. Polska w cyberprzestrzeni. Organizacje 
międzynarodowe w cyberprzestrzeni. Organizacje pozarządowe w cyberprzestrzeni. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego - w 
kontekście globalnym. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego - w kontekście regionalnym i narodowym. Zjawisko wykluczenia 
cyfrowego (digital divide). Cyberprzestępczość i cyberzagrożenia. Dyplomacja w erze Wikileaks. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_U01, K_K03, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02, S3_W03, S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_K03, S3_K04 

Polityka 
energetyczno-
klimatyczna 

 20       20 2 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Polityczne i ekonomiczne znaczenie sektora energetycznego w polityce międzynarodowej. Historia rynku energetycznego, jego ewolucja 
oraz znaczenie dla historii XX i XXI wieku. Związki między polityką energetyczną a polityką ochrony klimatu. Problem zarządzania 
globalnym rynkiem energetycznym i kwestiami klimatu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03,S3_W04, S3_W05, S3_W07, K_U01, K_U02, K_U03,   K_K03, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3U04, S3_U05, S3_K03, S3_K04 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki

e* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

- 
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Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który 
doprowadzi do złożenia pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_U03, S3_U04, S3_U07, S3_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.3.c.Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 
 

Międzynarodowe 
transakcje 

gospodarcze 

 30       30 3 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Regulacje dot. międzynarodowych transakcji gospodarczych. Rola państwa i instytucji międzynarodowych. Pojęcie i istota transakcji w 
handlu zagranicznym. Podmioty działające w handlu zagranicznym. Dokumenty w handlu zagranicznym. Pojęcie kontraktu w handlu 
zagranicznym. Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02 

Zarządzanie na 
rynkach 

międzynarodowych: 

 20       20 3 Proj, E  nauki o polityce i 
administracji 
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ekonomiczne i 
kulturowe aspekty 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - ekonomiczne, polityczne, 
technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania kulturowego otoczenia międzynarodowego. Rola symboli, gestów, 
wartości w negocjacjach i zarządzaniu międzynarodowym. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw 
międzynarodowych poszczególnych regionów. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i 
regionów. Kultury biznesowe oraz wyznaczniki makroekonomiczne poszczególnych krajów z punktu widzenia ich atrakcyjności i specyfiki 
biznesowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02, S3_K04 

Dyplomacja 
ekonomiczna 

 30       30 3 T, Proj, E B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Istota dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej. 
Ekonomizacja polityki zagranicznej. Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Struktura i podmioty dyplomacji 
gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, 
samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02, S3_K03, S3_K04  
 

Przedmiot 
kierunkowy w 

języku obcym na 

         4 Zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce i 
administracji 
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poziomie 
językowym B2+ 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_U05 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki

e z obszaru nauk 
humanistycznych * 

         5 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów z obszaru nauk humanistycznych.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

Seminarium 
magisterskie III 

 

 30       30 12 Praca dyplomowa B nauki o polityce i 
administracji 
/nauki o 
bezpieczeństwie 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej - Złożenie i obrona pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_U03, S3_U04, S3_U07, S3_K01 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 110 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie  z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 

OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 
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– Ć – ćwiczenia 

– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 

– AK - ocena ciągła aktywności na zajęciach 

 

 

5.4.a. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne 
 

Bezpieczeństwo 
państw Południa 

20        20 2 T B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Państwa Południa w globalnym systemie międzynarodowym. Specyfika państw Południa. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w 
poszczególnych regionach zaliczanych do Południa. Polityki bezpieczeństwa i ich wymiary. Prawne i polityczne mechanizmy regulacyjne 
w sferze bezpieczeństwa. Globalne i regionalne instytucje bezpieczeństwa – ich rola i znaczenie w poszczególnych 
regionach/subregionach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U04, S4_K01 

Ekonomia 
polityczna państw 
Południa 

 20       20 3 T, Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Globalne Południe: pojęcie, kraje, podstawowe problemy. Rozwój zrównoważony - definicja, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jako 
międzynarodowa agenda współpracy na rzecz rozwoju. Współczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego (theory of coordination failure, 
modele wzrostu Lucasa i Romera, założenia inkluzywnego wzrostu). Zależność między rozwojem finansowym a rozwojem gospodarczym, 
specyfika systemów finansowych państw Południa (w tym rola sektora nieformalnego, mikrofinanse, kwestia wykluczenia finansowego). 
Ewolucja architektury finansowania rozwoju i innowacyjne mechanizmy finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego (w tym rola 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej). Problem zadłużenia państw Południa i działania na rzecz jego redukcji. Koncepcja developmental state: 
pojęcie, historia, ewolucja i współczesne zastosowania, analiza studiów przypadku (m.in. Korea Południowa, Botswana). Wybrane strategie 
rozwoju państw Południa (np. od autarkii do neoliberalizmu w państwach Ameryki Łacińskiej, case study Brazylii; rozwój oparty na rolnictwie 
w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej, case study Kenii, Rwandy i Etiopii). Systemy zabezpieczenia społecznego państw Południa 
(specyfika modelu welfare state w wybranych państwach rozwijających się). Specyfika wybranych sektorów usług publicznych, studia 
przypadku. Państwa Południa w globalnych łańcuchach produkcji (GVCs). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, KU_01, KU_03, KU_04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K01, S4_K02 
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Historia, kultura i 
cywilizacja państw 
Południa 

 20       20  3 T, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych – historyczne czynniki odrębności. Procesy historyczne kształtujące tożsamość 
regionów zaliczanych do Południa. Kolonializm, dekolonizacja, postkolonializm. Cywilizacje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – specyfika, 
granice, tożsamość. Społeczne, kulturowe i gospodarcze uwarunkowania procesów zmian cywilizacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, KU_01, KU_03, KU_04, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K01, S4_K02 

3 przedmioty do 
wyboru z grupy***: 
 
1. Polityka 
zagraniczna USA 

2. Polityka 
zagraniczna Brazylii 

3. Polityka 
zagraniczna Indii 

4. Polityka 
zagraniczna Chin 

5. Polityka 
zagraniczna Izraela 

6. Polityka 
zagraniczna RPA i 
Nigerii 

 3x30       90 (3x30) 6 (3X2) T/E B nauki o polityce i 
administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych poszczególnych państw. Główne cele i kierunki ich 
polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. Środowisko międzynarodowe i jego ewolucja a polityki 
zagraniczne poszczególnych państw. Tożsamość państw w stosunkach międzynarodowych. Polityki zagraniczne państw a bezpieczeństwo 
narodowe i międzynarodowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, KU_01, K_U02, KU_03, KU_04, K_K01, K_K02, S4_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K01, S4_K02, S4_K04 

Rynki wschodzące 
w stosunkach 
międzynarodowych 

 15       15 2 T, E B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie rynków wschodzących. Rynki wschodzące w gospodarce światowej. Rola rynków wschodzących w instytucjach międzynarodowych. 
Polityka UE i wybranych państw wobec rynków wschodzących.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, KU_01, KU_03, KU_04, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K03 

Międzynarodowy 
system handlowy 
WTO  

 30       30 3  
T, E 

 nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Analiza reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu (WTO). 
Kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych, m.in. odnośnie do towarów, usług, 
handlowych aspektów ochrony własności intelektualnej, relacji między handlem a rozwojem. Zagadnienia związane z ewolucją miejsca 



 

71 

państw rozwijających się w międzynarodowym systemie handlowym i ich wpływu na proces toczących się negocjacji. Problematyka 
wielostronnego systemu handlowego z regionalnego punktu widzenia, przez pryzmat interesów polityczno-ekonomicznych głównych jego 
uczestników, tj. Unii Europejskiej, Rosji, USA, Kanady, Chin, Japonii, Indii, RPA, Nigerii. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem WTO 
jako organizacji międzyrządowej, w tym struktury instytucjonalnej, procedury akcesyjnej oraz mechanizmu rozstrzygania sporów 
handlowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, KU_01, K_U02, KU_03, KU_04, S4_K04 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K02 

Polityka 
energetyczna i 
klimatyczna 

 20       20 2 EP, Proj B nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Polityczne i ekonomiczne znaczenie sektora energetycznego w polityce międzynarodowej. Historia rynku energetycznego, jego ewolucja 
oraz znaczenie dla historii XX i XXI wieku. Związki między polityką energetyczną a polityką ochrony klimatu. Problem zarządzania globalnym 
rynkiem energetycznym i kwestiami klimatu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, KU_03,  K_K01, K_K03  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_K01, S4_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

Seminarium 
magisterskie I 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji/ 
nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do wyboru 
przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie 
tekstów,  umiejętność przetwarzania zbiorów danych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_U02, S4_U04, S4_U07, S4_K01 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 245 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.4.b. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Studia regionalne i globalne 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne (wspólne dla wszystkich ścieżek specjalnościowych) 
 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 Proj B nauki o polityce i 
administracji/ 
nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który 
doprowadzi do złożenia pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_U02, S4_U04, S4_U07, S4_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie* 

         3 Zgodnie z 
sylabusem 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

II Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych** 

Ścieżka 
specjalnościowa: 

Amerykanistyka 

 
 

 220       220 21 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B  (8 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy zajęć 

Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej (Zapoznanie studentów z problematyką, typologią oraz koncepcjami bezpieczeństwa narodowego 
i regionalnego w zachodniej hemisferze; przybliżenie bieżących wyzwań oraz form współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach 
Systemu Międzyamerykańskiego oraz porozumień bilateralnych; analiza najważniejszych konfliktów i sporów w regionie oraz głównych 
wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego); 
Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej (Przedstawienie specyfiki integracji regionalnej w regionie 
Ameryki Łacińskiej. Modele rozwoju ekonomicznego regionu. Główne instytucje współpracy ekonomicznej. Analiza wybranych projektów 
integracyjnych: NAFTA, FTAA, CAFTA-DR, SELA, CARICOM, Mercosur, UNASUR, CELAC, Pacific Alliance etc. Neoliberalizm vs Post-
neoliberalizm. Rola integracji polityczno-gospodarczej w regionie);  
Stosunki transatlantyckie (Geneza i ewolucja stosunków transatlantyckich w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Główne problemy 
współpracy politycznej oraz gospodarczej, w tym obszary sporne. Transatlantycka współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Stosunki 
transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej.); 
Religie Ameryk (Charakterystyka religii i religijności w Ameryce Północnej i Południowej. Indiańskie religie plemienne. Chrystianizacja 
Ameryki Południowej i Północnej Geneza i charakterystyka kultów synkretycznych. Protestantyzm, katolicyzm i inne kościoły i sekty 
chrześcijańskie w Amerykach. Religie niechrześcijańskie w regionie.); 
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Meksyk w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do meksykańskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika i główne 
założenia polityki zagranicznej Meksyku. Ewolucja regionalnej i międzynarodowej pozycji Meksyku w ujęciu historycznym. Analiza relacji 
dwustronnych i zaangażowania Meksyku w instytucjach multilateralnych. Aktywność Meksyku w ONZ.); 
Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej (Co to jest cywilizacja? Kultury prekolumbijskie w obu Amerykach. Proces kolonizacji i 
hybrydyzacji społeczeństw amerykańskich. Ameryka indiańska. Ameryka kreolska. Czarna Ameryka. Współczesna tożsamość państw 
amerykańskich. Kultura kulinarna i muzyczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej.);  
Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej (System polityczny w wybranych krajach regionu, z dominującą pozycją prezydenta. 
Przykłady karaibskie (typowy system gabinetowy). Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach latynoamerykańskich i 
karaibskich.);  
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej (Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej); 
Historia Ameryki Łacińskiej (Koncepcja historii według Haydena White'a. Nauczanie historii jako proces ideologicznego kształtowania 
człowieka. Analiza iberyjskiego i anglosaskiego projektu cywilizacyjnego.  Rozwój kolonii. Proces wyzwalania się kolonii amerykańskich. 
Kształtowanie się relacji między krajami amerykańskimi). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

Ścieżka 
specjalnościowa: 
Azja 

 

 220       220 21 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B  (8 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Polityka zagraniczna państw ASEAN (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

poszczególnych państw ASEAN. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. 

Środowisko międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne poszczególnych państw ASEAN. Tożsamość państw w stosunkach 

międzynarodowych. Polityki zagraniczne państw ASEAN a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.).  

Polityka gospodarcza Indii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Indii. Finanse publiczne w Indiach. Polityka pieniężna i kursowa Indii. 

Polityka społeczna i demograficzna Indii. Rolnictwo w Indiach. Indyjska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Indii.); 

Polityka gospodarcza Chin (Uwarunkowania polityki gospodarczej Chin. Finanse publiczne. Polityka pieniężna i kursowa. Polityka 

społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Chinach. Chińska polityka przemysłowa. Sektor usług.  Polityka handlowa Chin.); 
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Polityka gospodarcza Japonii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Japonii. Finanse publiczne w Japonii. Polityka pieniężna i kursowa. 

Polityka społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Japonii. Japońska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Japonii.); 

Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

Japonii i Rep. Korei. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. Środowisko 

międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne Japonii i Rep. Korei. Tożsamość państw w stosunkach międzynarodowych. Polityki 

zagraniczne Japonii i Rep. Korei państw a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.);  

Regionalny system bezpieczeństwa w Azji (Klasyfikacja i systematyka zagrożeń bezpieczeństwa w Azji. Wyścig zbrojeń na kontynencie 

azjatyckim. Podział Korei. Podział Chin a bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku. Subsystem bezpieczeństwa w Azji Południowej. Spory 

i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty lądowe w Azji. Instytucje 

bezpieczeństwa regionalnego. Strategia regionalna USA. System sojuszy dwustronnych USA w regionie Azji i Pacyfiku. Strategia regionalna 

Chin. Stosunki amerykańsko-chińskie – znaczenie regionalne i globalne. Strategie regionalne Rosji, Japonii i Indii. Znaczenie regionu Azji i 

Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych u progu XXI w.);  

Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej (Druga wojna światowa a Azji Wschodniej i Azji 

Południowej. Japonia po drugiej wojnie światowej. Chińska wojna domowa. Wojna w Korei. I wojna indochińska. Procesy niepodległościowe 

w Azji Południowo-Wschodniej. Niepodległość Indii. II wojna indochińska. Zmiany w Chinach i reformy Deng Xiaopinga. III wojna 

indochińska. Konflikt w Kambodży. Kwestia Tajwanu.);  

Systemy polityczne państw Azji (Systemy polityczne wybranych państw azjatyckich. Geneza systemu partyjnego i politycznego 

wybranych państw azjatyckich. Uwarunkowania historyczne i kulturowe Kształtowanie się fundamentów ustroju wybranych państw 

azjatyckich: federalizm, demokracja/brak demokracji, świeckość. Podział władzy. Główne organy państwowe i ich kompetencje – wybrane 

państwa azjatyckie. Omówienie głównych partii 2politycznych w wybranych państwach azjatyckich). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 
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Ścieżka 
specjalnościowa: 
Bliski Wschód i 
Afryka 

 

 

 220       220 21 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B  (8 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie (Pojęcie Bliskiego Wschodu. Granice regionu. Charakterystyka regionu 

i subregionów. Charakterystyka świata arabskiego i muzułmańskiego. Współczesne państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

AHDRs, Arabska Wiosna i jej konsekwencje. Systemy międzynarodowe w regionie od czasów najdawniejszych. Imperium arabskie. Rozkwit 

i upadek Imperium Osmańskiego. Annahada, korzenie panarabizmu, panislamizmu i fundamentalizmu religijnego. Rola Egiptu. 

Konsekwencje I wojny światowej dla regionu. Geneza konfliktu w Palestynie. Pax Britanica w regionie. Konsekwencje II wojny i stosunki 

międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. LPA, Rada Współpracy Zatoki i Organizacja Współpracy Islamskiej. Wojny 

w Zatoce i Pax Americana. Wojna w Syrii. Problem kurdyjski. Iran i Turcja w regionie.); 

Historia stosunków międzynarodowych w Afryce (Kolonializm i jego znaczenie dla regionu Afryki, procesy dekolonizacji, kształtowanie 

państw pokolonialnych, główne procesy związane z poszukiwaniem regionalnej tożsamości, czynniki zmian politycznych, społecznych, 

gospodarczych, główne czynniki konfliktogenne.); 

Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Uwarunkowania polityki zagranicznej wszystkich państw arabskich 

oraz Iranu i Turcji. Historia, kierunki i instrumenty polityki zagranicznej poszczególnych państw - cechy wspólne i różnice. Polityka regionalna. 

Stosunki z Izraelem. Stosunki z Polską.);  

Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej (Główne uwarunkowania kształtujące politykę zagraniczną państw Afryki 

Subsaharyjskiej oraz aktywność międzynarodowa wybranych państw regionu. Polityka zagraniczna wybranych państw: Senegalu, Czadu, 

Ghany, DR Konga, Angoli, Tanzanii, Kenii, Rwandy, Etiopii, Sudanu. Rola poszczególnych państw Afryki Subsaharyjskiej w kształtowaniu 

regionalnego systemu międzynarodowego.);  

Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Główne mechanizmy współpracy państw w poszczególnych regionach na 

rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne działającym na tym polu: 

Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Rola mocarstw pozaregionalnych (USA, Rosja). Główne zagrożenia i wyzwania dla 

bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.);  

 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki i Bliskiego Wschodu w wymiarze polityczno-

ekonomicznym, w tym polityki współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej. Uwarunkowania zaangażowania UE w Afryce i na 

Bliskim Wschodnie, ocena stanu stosunków politycznych, ekonomicznych (w tym zawieranych umów handlowych), pomocy rozwojowej oraz 

humanitarnej (w tym problematyki uchodźców z Afryki); 
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 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika religii i religijności na Bliskim Wschodzie i w Afryce na tle innych religii świata. Żydzi 

i judaizm – od czasów biblijnych do współczesności. „Powtórne narodziny” judaizmu i jego konsekwencje. Tora i Talmud – główne treści. 

Święta i obrzędy w judaizmie. Podziały we współczesnym judaizmie. Narodziny chrześcijaństwa i obecność tej religii na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce. Specyfika Kościołów Wschodnich. Powstanie i dzieje islamu. Doktryna i praktyki religijne. Koran i filary islamu. Podziały w islamie 

– sunnizm, szyizm, mniejsze grupy religijne. Religie plemienne Afryki. Dzieje chrystianizacji i islamizacji kontynentu);  

Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Znaczenie i rola Bliskiego Wschodu i Afryki w stosunkach 

międzynarodowych. „System ingerujący” na Bliskim Wschodzie i w Afryce – rola mocarstw w regionie od I wojny światowej do dziś. Polityka 

USA względem BW i Afryki. Polityka Rosji, Chin i Indii. Inne wybrane państwa – rola Francji i Wielkiej Brytanii w Afryce i na Bliski 

Wschodzie.); 

Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika instytucji państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rola religii i 

kultury w życiu społecznym. Wpływ tradycji plemiennej i klanowej. Społeczne uwarunkowania rozwoju w regionach. Charakterystyka prawa 

islamskiego i jego wpływ na życie ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Fundamentalizm religijny – przyczyny, uwarunkowania, rozwój. 

Specyfika społeczności izraelskiej – czynnik religijny i świecki). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 
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5.4.c. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów:  

Specjalność: Studia regionalne i globalne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne (wspólne dla wszystkich ścieżek specjalnościowych) 
 

Seminarium 
magisterskie III 

     

 30       30 12 Praca 
dyplomowa 

B nauki o polityce i 
administracji/ 
nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej - złożenie i obrona pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_U02, S4_U04, S4_U07, S4_K01 

Przedmiot 
kierunkowy w 
języku obcym na 

         4 Zgodnie z 
sylabusem 

B  
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poziomie 
językowym B2+ 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_U05 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
o z obszaru nauk 
humanistycznych* 

         5 Zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów z obszaru nauk humanistycznych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

- 

II Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych** 



 

81 

Ścieżka 
specjalnościowa:  
Amerykanistyka 

 

 73       73 11 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B (6 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie (System polityczny w USA, z dominującą pozycją prezydenta, oraz Kanady, gdzie funkcjonuje 

typowy system gabinetowy. Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach północnoamerykańskich.); 

Relacje UE z Ameryką Łacińską (Uwarunkowania historyczne - kolonializm i neokolonializm. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej - aspekt 

polityczny i gospodarczy. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Ameryki Łacińskiej. Najważniejsze dziedziny współpracy. Kraje 

AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) - dziedzictwo kolonializmu. UE a Ameryka Łacińska. Perspektywy dalszej współpracy. Relacje UE z 

państwami i organizacjami subregionalnymi); 

Kanada w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do kanadyjskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika oraz cele 

zaangażowania międzynarodowego Kanady. Krótka historia stosunków międzynarodowych z perspektywy Kanady. Rola Kanady w regionie 

i w relacjach globalnych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

Ścieżka 
specjalnościowa: 
Azja 

 

 73       73 11 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B (6 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Prawo handlowe i gospodarcze Indii i Chin (Charakterystyka systemu prawnego Indii i Chin uwzględniająca zagadnienia istotne z punktu 

widzenia przedsiębiorców zagranicznych. Charakterystyka warunków i prawnych form podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w Indiach i Chinach. Prawo kontraktów Indii i Chin. Indyjska i chińska procedura cywilna.); 

Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji (Różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem służby państw 

Azji. Kwestie historyczne i prawne, analiza struktury organizacyjnej służby zagranicznej państw Azji. Główne wyzwania i problemy stojące 

przed służbą zagraniczną państw azjatyckich.); 
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Biznes w Azji (Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Specyfika biznesu w Azji: uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe 

działalności gospodarczej w Azji. Negocjacje handlowe. Kultura biznesowa. Strategie azjatyckich korporacji. Doświadczenia polskich firm, 

działających na rynkach azjatyckich.) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

Ścieżka 
specjalnościowa: 
Bliski Wschód i 
Afryka 

 

 

 73       73 11 Zgodnie z 
sylabusem 
poszczególnych 
przedmiotów 

B (6 
ECTS w 
ramach 
ścieżki) 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Charakterystyka specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości 

Bliskiego Wschodu” oraz jej wpływ na określenie identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu 

kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.); 

Mechanizmy współpracy gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Główne mechanizmy współpracy i integracji gospodarczej 

państw w poszczególnych regionach i subregionach. m.in.: Unia Afrykańska (Traktat o Afrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej) oraz SADC, 

ECOWAS, ECCAS, EAC, CEN-SAD, IGAD, AMU, COMESA, Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki.  

Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce (Główne mechanizmy współpracy regionalnej  na rzecz kształtowania środowiska 

międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne i subregionalne m.in.  Unia Afrykańska, SADC, ECOWAS, 

ECCAS. Rola mocarstw i organizacji pozaafrykańskich (USA, Francja, UE, ONZ). Główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa w 

Afryce  oraz implikacje zewnętrzne stanu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 

Symbol 
efektów 

S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, S4_U07, 
S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 840 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS . 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 

** Student w trakcie 3 i 4 semestru na specjalności Studia regionalne i globalne realizuje fakultatywnie jedną z 3 ścieżek specjalnościowych (Amerykanistyka, 
Azja, Bliski Wschód i Afryka) 
 

*** Student spośród 3 wybranych przedmiotów musi wybrać minimum dwa przedmioty powiązane z daną ścieżką specjalności (Amerykanistyka, Azja, Bliski 
Wschód i Afryka) 
 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– L – laboratorium 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 
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– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 

– Inne (należy podać jakie) 

– AK - ocena ciągła aktywności na zajęciach 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauk społecznych nauki o polityce i administracji 
 

88,3 % 

nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 22,5% 

   

 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 38 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 (pozostałe ECTS student 

może wykonać w e-learningu) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 

przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

79 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 132 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 52% TAK 

Nauki humanistyczne Historia  10% NIE 

Nauki humanistyczne  Literaturoznawstwo  10% NIE 

Nauki społeczne  Nauki o polityce i administracji 14% NIE 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 14% NIE 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 
na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: American Studies 
Poziom kształcenia: magisterski 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu 

K_W01  - miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, nauk socjologicznych 
i nauk o polityce i administracji w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i ich relacje do 
innych dyscyplin w ramach dziedzin humanistycznej i społecznej, paradygmat 
interdyscyplinarności badań oraz potrzebę integrowania perspektyw i metod badawczych w 
ramach studiów amerykanistycznych 

P7S_WG  
Zakres i głębia - kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności 

K_W02  - wybrane fakty, obiekty, procesy, wytwory i zjawiska kulturowe związane z obydwiema 
Amerykami, teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 
wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze i religii oraz charakterystyczne dla życia kulturalnego 
w obydwu Amerykach konteksty historyczne, społeczne, polityczne i gospodarcze  

P7S_WG  
 

K_W03   - terminologię, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, wybrane tradycje, szkoły 
badawcze oraz kierunki ich rozwoju niezbędne do badań zjawisk kulturowych w obu Amerykach 

P7S_WG 

K_W04 - cechy człowieka jako twórcy kultury w obu Amerykach oraz specyfikę, rozwój i przemiany 
kultur amerykańskich, w tym dylematy współczesnych kultur i cywilizacji charakterystycznych 
dla obydwu Ameryk, system norm i reguł, uwarunkowań kulturowych oraz wynikających z nich 
uwarunkowań prawnych i społecznych w kontekście historycznym i współczesnym 

P7S_WG 

K_W05 
 

- podejścia teoretyczno-metodologiczne w ramach nauk socjologicznych niezbędne do badań, 
zaawansowanej analizy i interpretacji funkcjonowania społeczeństw obu Ameryk 

P7S_WG 
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K_W06 
 

- wybrane zagadnienia, fakty, procesy, zjawiska społeczne oraz cechy struktur społecznych 
oraz zasady ich funkcjonowania, w tym miejsce jednostki oraz rodzaje więzi i struktur 
społecznych w obydwu Amerykach i rządzące nimi prawidłowości, normy i reguły, ich 
ewolucję oraz przyczyny i konsekwencje zachodzących w nich zmian 

P7S_WG 

K_W07 
 

- główne trendy w literaturze i zarys historii literatury północno i latynoamerykańskiej będące 
nieodłącznym elementem badań amerykanistycznych, a także podstawy teoretyczne i 
metodologiczne literaturoznawstwa 

P7S_WG 

K_W08 
 

- procesy historyczne, ważne postacie w dziejach Ameryk i istotne wydarzenia, które 
doprowadziły do powstania i rozwoju kultur, społeczeństw oraz państw w obydwu Amerykach, 
a także podstawy teoretyczne i metodologiczne badań historycznych 

P7S_WG 

K_W09 
 

- zaawansowane narzędzia z zakresu teorii i metodologii właściwych dla nauk o polityce i 
administracji umożliwiające zrozumienie i krytyczne analizowanie zasad działania systemu 
politycznego oraz instytucji życia politycznego właściwych dla obydwu Ameryk 

P7S_WG 

K_W10 
 

- stosunki międzynarodowe w obydwu Amerykach oraz miejsce i rolę Stanów Zjednoczonych 
w relacjach hemisferycznych, w perspektywie historycznej i współczesnej 

P7S_WG 

K_W11 - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK 
Kontekst – uwarunkowania, skutki 

K_W12 - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P7S_WK 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i innowacyjnego rozwiązywania 
złożonych i nietypowych zadań i problemów badawczych, formułowania i testowania hipotez z 
nimi związanych przez dobór i stosowanie właściwych źródeł i informacji, ich ocenę, krytyczną 
analizę, syntezę oraz twórczą interpretację w kontekście interdyscyplinarnych studiów 
amerykanistycznych 

P7S_UW  
Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 

K_U02 - stosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze, jak również przystosowywać istniejące i 
opracowywać nowe dla potrzeb interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych 

P7S_UW 

K_U03 - rozpoznawać, rozumieć, opisywać, interpretować, wyjaśniać i analizować w sposób 
pogłębiony przyczyny, skutki oraz przebieg procesów i zjawisk zachodzących w obydwu 
Amerykach 

P7S_UW 

K_U04 
 

- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi charakterystycznymi dla kultur 
amerykańskich oraz wykorzystywać w badaniach znajomość tradycji i szkół badawczych z 
zakresu nauk o kulturze i religii 

P7S_UW 
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K_U05 
 
 

- dostrzec i analizować przejawy kultury politycznej w kontekście wydarzeń, kryzysów oraz 
rutynowej działalności systemów politycznych w obydwu Amerykach posługując się 
odpowiednimi narzędziami teoretycznymi i metodologicznymi z zakresu nauk o polityce i 
administracji 

P7S_UW 

K_U06 
 

- interpretować dzieła literatury północno- i latynoamerykańskiej w ich różnych kontekstach 
(społecznym, kulturowym, politycznym) przy użyciu narzędzi teoretycznych i 
metodologicznych literaturoznawstwa 

P7S_UW 

K_U07 
 

- identyfikować, opisywać zjawiska społeczne oraz przejawy kultury społecznej w obydwu 
Amerykach przy pomocy zaawansowanych narzędzi teoretycznych i metodologicznych z 
zakresu nauk socjologicznych, a także formułować i rozwiązywać problemy badawcze w tym 
zakresie 

P7S_UW 

K_U08 
 
 

- interpretować teksty źródłowe z różnych epok dotyczące obydwu Ameryk, biorąc pod uwagę 
ich kontekst historyczny, polityczny oraz społeczno-kulturowy i posługując się 
zaawansowanymi narzędziami z zakresu historii 

P7S_UW 
 

K_U09 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę na 
specjalistyczne tematy amerykanistyczne odnoszące się do obydwu Ameryk z użyciem 
specjalistycznej terminologii w języku angielskim (ewentualnie hiszpańskim)  

P7S_UK  
Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U10 - posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią 

P7S_UK 

K_U11 - posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie co najmniej A2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (w przypadku wyboru lektoratu języka hiszpańskiego) 

P7S_UK 

K_U12 - przygotowywać i przedstawiać prezentacje przy wykorzystaniu zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych w języku angielskim/hiszpańskim dotyczących zagadnień z 
zakresu studiów amerykanistycznych, a także przygotowywać opracowania pisemne w języku 
angielskim/hiszpańskim;  

P7S_UK 

K_U13 -  proponować i uczestniczyć w przygotowaniu projektów praktycznych oraz badawczych 
(indywidualnych i grupowych) w zakresie hemisferycznych studiów amerykanistycznych;  

P7S_UO  
Organizacja pracy /planowanie i praca zespołowa 

K_U14 - wykazywać się przedsiębiorczością w organizowaniu pracy (indywidualnej i zespołowej) i 
pozyskiwaniu środków na projekty i badania oraz ich implementację; 

P7S_UO 

K_U15 - kierować pracą grupy lub zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych, podejmować decyzje, ustalać priorytety w ramach prac projektowych  

P7S_UO 
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K_U16 - dalej poszerzać i uzupełniać zdobytą wiedzę o obydwu Amerykach poprzez samodzielnie 
zaplanowany i realizowany proces uczenia się przez całe życie 

P7S_UU  
Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących obydwu Ameryk P7S_KK  
Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 - wykorzystywania zdobytej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu studiów amerykanistycznych 
celem formułowania własnych opinii 

P7S_KK  
 

K_K03 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązywaniem 

P7S_KK  
 

K_K04 - angażowania się i wykorzystywania swojej wiedzy amerykanistycznej na rzecz środowiska 
społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  

P7S_KO  
Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu 
publicznego 

K_K05 - działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

K_K06 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;  

P7S_KR  
Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

K_K07 - rozwijania dorobku zawodowego; kontynuowania nauki i dbania o rozwijanie dorobku studiów 
amerykanistycznych 

P7S_KR 

2. Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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Hemispheric Lecture: 
International Relations 
in the Western 
Hemisphere 
(English) 

30        30 4 Exam   nauki o 
polityce i 
administracji/ 
historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- US-Latin American relations in historical perspective 
- history from colonial period to the formation of independent states 
- boundary issues 
- political transformations from dependency to cooperation 
- dictatorships vs. democracy 
- migration processes in the Americas 
- diplomatic relations in the Western Hemisphere 
- political culture in the Americas 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K02 

 
Key Readings in 
American Studies 
(English) 

   30     30 5 Written test B Nauki o 
kulturze i 
religii/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 
/literaturoznaws
two/historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- critical reading, analyzing and contextualizing basic texts in American Studies 
- reading in the disciplines of the American Studies 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, KW_05, KW_06, KW_07, W08, K_W09, KW_10 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10 
K_K01, K_K02, K_K03 

 
Academic Writing 
(min. B2+) 
(English) 

   30     30 3 Essay, shorter texts in 
different styles and 
formats, participation 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-fundamentals of university level-writing 
-approaches to critical reading,  
-basics of essay structure, drafting, revision, editing 
-aspects of advanced grammar and style 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U01, K_U10, K_U12,  
K_K02, K_K03 

 
Introductory Research 
Proseminar (H) 
(English) 

 45       45 8 Research paper, 
Two smaller 
assignments, working 
on a project, active 
participation 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/literatura
/historia  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- methods and research tools for general topics in American Studies in the field of humanities 
-organizing and carrying out research in humanities 
-selecting and organizing sources 
-application of appropriate research methodology 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U012, K_U013, K_U15 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

 
Introductory Research 
Proseminar S 
(English) 

 45       45 8 Research paper, 
Two smaller 
assignments, working 
on a project, active 
participation 

B nauki o 
polityce i 
administracji/n
auki  
socjologiczne/ 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-methods and research tools for general topics in American Studies in the field of social sciences 
-organizing and carrying out basic research in social sciences 
-selecting and organizing sources 
-application of appropriate research methodology 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W08, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15 
K_K01, K_K02,  K_K03, K_K06, 

 
Spanish/English 

   60     60 2 Test, 
oral exam, active 
participation 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- improving communicative abilities and general linguistic competences of students 
-developing various skills: listening, reading, speaking and writing  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 735 + OGUN 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Senior Research 
Lecture 
(English/Spanish) 

30        30 4 Exam  Nauki o 
kulturze i 
religii/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji/lit
eraturoznawstw
o/historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-detailed topics in various disciplines of American Studies based on the lecturer’s research experience 
-the current state of research in the chosen field of humanities and/or social sciences 
-scientific theories and main representatives within a given topic/subject/discipline 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, KW_05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 
K_U03, K_U04, K_U10/K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03 

 
Advanced Practical 
English/Español 
Práctico 

   30     30 2 Final test (written and 
oral) 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- polishing communicative abilities and linguistic competences of students 
- practising various skills: listening, reading, speaking and writing to make students participate actively in the academic community  



9 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U09, K_U10, K_U11, K_U12 
K_K02 
 

Research Proseminar 
(English/Spanish) 

 45       45 8 Research paper, 
Two smaller 
assignments, working 
on a project, active 
participation 

B Historia/Nauki 
o kulturze i 
religii/Literatur
oznawstwo/ 
nauki 
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-advanced research of selected topics in American Studies in the discipline of humanities and/or social sciences 
-selection and organization of sources 
-application of appropriate research methodology 
-presentation of research results 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U012, K_U013, K_U15 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

 
Research Proseminar 
(English/Spanish) 

 45       45 8 Research paper, 
Two smaller 
assignments, working 
on a project, active 
participation 

B Literaturozna
wstwo/ 
Historia/Nauki 
o kulturze i 
religii/nauki 
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-advanced research of selected topics in American Studies in the discipline of humanities and/or social sciences 
-selection and organization of sources 
-application of appropriate research methodology 
-presentation of results 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U012, K_U013, K_U15 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Research Proseminar 
(English/Spanish) 

 45       45 8 Research paper, 
Two smaller 
assignments, working 
on a project, active 
participation 

B nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji/ 
Literaturoznaws
two/ 
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Historia/Nauki 
o kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

-advanced research of selected topics in American Studies in the discipline of humanities and/or social sciences 
-selection and organization of sources 
-application of appropriate research methodology 
-presentation of results 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U12, K_U13, K_U15 
K_K01, K_K03, K_K06, 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 735 + OGUN 
 
 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 

przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Senior Research 
Lecture 
(English/Spanish) 

30        30 4 Exam  Nauki o 
kulturze i 
religii/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji/lit
eraturoznawstw
o/historia 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

-detailed topics in various disciplines of American Studies based on the lecturer’s research experience 
-the current state of research in the chosen field of humanities and/or social sciences 
-scientific theories and main representatives within a given topic/subject/discipline 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, KW_05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,  
K_U03, K_U04, K_U10/K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03 

 
Senior Research 
Lecture 
(English/Spanish) 

30        30 4 Exam  nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji/ 
Nauki o 
kulturze i 
religii/ 
literaturoznawst
wo/historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

detailed topics in various disciplines of American Studies based on the lecturer’s research experience 
-the current state of research in the chosen field of humanities and/or social sciences 
-scientific theories and main representatives within a given topic/subject/discipline 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, KW_05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U03, K_U04, K_U10/K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03  

Practical Project 

      30  30 5 Organizing and 
implementing a project 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- business culture, intercultural communication, soft skills 
- practical organization of an academic or academic-related event such as: students’ conference, research trip, exhibition, discussion, Open Day for candidates 
- preparing a brief 
- fundraising 
- entrepreneurship 
- negotiations  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_W12 
K_U09, K_U10/K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16  
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 
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Elective Course 
(English/Spanish) 

 30       30 6 Essay, presentation, 
final test, active 
participation 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/literaturo
znawstwo/histo
ria/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- selected advanced topics in culture, literature, history of the Americas, society and politics of the Americas 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03 

Elective course 
(English/Spanish) 

 30       30 6 Essay, presentation, 
final test, active 
participation 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/literaturo
znawstwo/histo
ria/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- selected advanced topics in culture, literature, history of the Americas, society and politics of the Americas 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03 
 

Teksty kultury 
latynoamerykańskiej/
Teksty kultury 
północnoamerykański
ej 
(English/Spanish) 

   30     30 5 Written test, essay, 
written assignments 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/ nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 
/literaturoznaws
two/historia 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

- reading, analyzing and contextualizing advanced texts of American Studies 
-critical assessment of the texts 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, KW_06, KW_07, W08, KW_10 
K_U06, K_U08, K_U10/K_U11 
K_K01, K_K02, K_K03  

 
Diploma Seminar I 
(English/Spanish) 

  30      30 0 Formulation of a thesis 
and outline, first chapter 
of the thesis 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/literatura
/historia/nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

- organizing individual research in American Studies 
- searching for, identifying and selecting appropriate sources 
-formulating research question, thesis, outline 
- writing the first chapter of an MA 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U12, K_U013, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 735 + OGUN 
 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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American Studies 
Colloquia 
OZN 
(English/Spanish) 

60        60 2 Active 
participation/presentatio
ns/colloquia 
organization 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

- activities extending beyond the curriculum (conferences, guest lectures, film screenings and discussions) 
- state of research in various disciplines connected to interdisciplinary American Studies 
- organization, facilitation, and promotion of academic events 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12 
K_U09, K_U10/K_U11, K_U12, K_U13, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07 

 
OGUN 

X X       X 6    

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

- curriculum defined by the department that offers the subject 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Not applicable 

Diploma Seminar II 
(English/Spanish) 

  30      30 22 Complete version of an 
MA thesis 

B Nauki o 
kulturze i 
religii/literaturo
znawstwo/histo
ria/nauki  
socjologiczne/n
auki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

-advancing individual research in a discipline of American Studies 
-sharing and presenting results of one’s research to the group 
-preparing a final version of an MA thesis along the academic requirements 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10/K_U11, K_U12, K_U013, K_U16 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + OGUN 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 735 + OGUN 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

UWAGA: Przy określaniu ECTS dla poszczególnych przedmiotów wzięto pod uwagę nie tylko liczbę godzin zajęć, ale również pracę własną studentów, wymaganą do zaliczenia 
poszczególnych przedmiotów, co wykazane jest  w warunkach zaliczeń. 

3. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w 
łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 47% 
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 Historia 8% 

 Literaturoznawstwo 8% 

Nauki społeczne Nauki o polityce i administracji 11% 

 Nauki socjologiczne 11% 

4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 108 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 
(zajęcia z literką B) 

87 
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Załącznik nr 133 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 100% Nauki o polityce i administracji 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 przedmiotowy i metodologiczny charakter nauk społecznych i studiów 
euroazjatyckich oraz ich relację do innych nauk, szczególnie nauk 
humanistycznych. 

P7S_WG 

K_W02  cywilizacyjne (w tym religijne) uwarunkowania życia społecznego w przestrzeni 
eurazjatyckiej. 

P7S_WG 

K_W03 historię przestrzeni eurazjatyckiej oraz różnorodność historiograficznej 
interpretacji dziejów przestrzeni eurazjatyckiej, jak również historię wspólnej 
myśli politycznej Wschodu. 

P7S_WG 

K_W04 istotę, charakter i specyfikę oraz zmienności instytucji i procesów politycznych, 
ustrojowo-prawnych, społecznych i gospodarczych w realiach eurazjatyckich. 

P7S_WG 

K_W05 charakter, istotę i formy różnych poziomów organizacji życia społecznego (w 
tym w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz Bliskiego 
Wschodu). 

P7S_WK 

K_W06 istotę stosunków międzynarodowych, ich złożoność i wyzwania, wraz z 
uwarunkowaniami bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim. 

P7S_WK 
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K_W07 podstawowe ekonomiczne, etyczne i prawne uwarunkowania w zakresie 
działalności zawodowej i przedsiębiorczości, a także pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 
innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z 
różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych 
technologii. 

P7S_UW 

K_U02 krytycznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne i polityczne 
rozmaitej natury i dostrzegać ich wzajemne relacje i zależności, ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk z zakresu wschodnioznawstwa. 

P7S_UW 

K_U03 wykorzystać do realizacji zadań zawodowych wiedzę teoretyczną z zakresu 
wschodnioznawstwa oraz samodzielnie formułować hipotezy badawcze w tym 
zakresie w oparciu o znajomość metod i technik badawczych. 

P7S_UW 

K_U04 prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami 
innych studentów w oparciu o dorobek różnych autorów, w kontekście 
różnorodnych nurtów teoretycznych studiów euroazjatyckich. 

P7S_UK 

K_U05 gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace 
pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i 
w językach obcych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomi B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień 
szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz 
różnych źródeł i specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U06 współdziałać i współpracować w zespole o zróżnicowanej strukturze i 
interesach, pełniąc w niej różne role, także wiodące.. 

P7S_UO 

K_U07 samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności 
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, jak również inspirować i motywować 
otoczenie do podnoszenia kwalifikacji. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego 
wykorzystywania do realizacji zdań zawodowych wiedzy (w tym o charakterze 
interdyscyplinarnym) oraz źródeł informacji naukowej i publicystycznej. 

P7S_KK 

K_K02 wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych 
zadania, odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych. 

P7S_KR 

K_K03 reprezentowania (poprzez podejmowanie działań formalnych i nieformalnych) 
interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i 
prawne aspekty podejmowanych inicjatyw. 

P7S_KO 

K_K04 działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, kreatywności i 
rzetelności. 

P7S_KO 

K_K05 identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz wykazywania zaangażowania w sferze publicznej. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Cywilizacje 
Wschodu i 
Zachodu (O) 

30        30 4 EP/EU B historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Struktura, religia, kultura, nauka i sztuka wybranych społeczeństw regionu Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i 
Kaukazu. 
Charakter, istota i formy różnych poziomów organizacji życia społecznego w krajach regionu Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, 
Azji Centralnej i Kaukazu oraz przekształceń, jakim podlegały w różnych epokach historycznych. 
Różnorodność historiograficzna interpretacji dziejów Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu w zakresie 
zagadnień związanych z religią, kulturą, nauką i sztuką oraz uwarunkowaniami społecznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06 
K_U01, K_U02 
K_K01 

Nurty badań 
politologicznych 
(O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Główne nurty współczesnych badań politologicznych. 
Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii. 
Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i 
metod analizy. 
Integralna analiza zjawisk politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U04 
K_K01 

Historia instytucji 
politycznych 
Wschodu (O) 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Charakter, istota i forma organizacji życia społecznego w regionach: Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu 
w wymiarze historycznym. 
Elementy demokracji w dziejach instytucji politycznych Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. 
Kulturowy dorobek regionu ze szczególnym uwzględnieniem instytucji politycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04 
K_U02, K_U03 

Dzieje ZSRR (O) 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania subcywilizacji radzieckiej. 
Charakter, istota i forma organizacji życia społeczno-politycznego w ZSRR. 
Historiograficzna interpretacja dziejów ZSRR. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 
K_U02 
K_K01 

Kultura popularna 
na obszarze 
euroazjatyckim (O) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kulturowe uwarunkowania życia społeczno-politycznego w Eurooazji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i tradycji kulturowych. 
Charakter, istota i formy organizacji życia społeczno-politycznego w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego 
Wschodu. 
Charakter i specyfika postaw i zachowań politycznych w realiach wschodnich. 
Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze euroazjatyckim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W05 
K_U02, K_U04 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 T  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) na poziomie B2+ ESOKJ, w tym znajomości 
specjalistycznej terminologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, KU05 
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Moduł 
„Społeczeństwa i 
kultury na 
obszarze 
euroazjatyckim” 
(OW) 

 60       60 8 T/Proj  nauki o kulturze  
i religii 

Treści 
programowe dla 
modułu: 

W ramach modułu student wybiera 2 z 3 regionów (Rosja i Europa Wschodnia, Azja Centralna i Kaukaz, Bliski Wschód), każdy w 
wymiarze 30 godzin, o następujących treściach programowych: 
Kulturowe uwarunkowania życia społecznego w regionie. 
Charakter i specyfika procesów społecznych w regionie. 
Religijność i kultura w regionie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 
K_U02, K_U03, K_U05 
K_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Myśl polityczna 
Wschodu (O) 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Istota i historyczne korzenie polityczno-społecznych form organizacyjnych w Rosji, na Ukrainie oraz w państwach Azji Centralnej i 
Bliskiego Wschodu. 
Problemy transformacyjne związane z funkcjonowaniem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolnego rynku oraz ich wpływ na 
myśl polityczną. 
Wpływ uwarunkowań kulturowych i religijnych na myślenie polityczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04 
K_U02, K_U03 

Systemy 
konstytucyjne 
państw 
euroazjatyckich 
(O) 

30        30 4 EU/EP B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Charakter, istota i formy organizacji społeczno-politycznej na obszarze euroazjatyckim. 
Specyfika procesów politycznych w krajach euroazjatyckich. 
Problemy transformacyjne związane z funkcjonowaniem demokracji w krajach euroazjatyckich. 
Systemy ustrojowe i konstytucyjne wybranych państw euroazjatyckich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U05 

Transformacja 
polityczna w 
państwach 
euroazjatyckich 
(O) 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Pojęcie transformacji ustrojowej i właściwe dla niej terminy uzupełniające (liberalizacja, demokratyzacja, konsolidacja). 
Związki przyczynowo skutkowe między różnymi wymiarami transformacji i ich wpływ na ustrój polityczny. 
Trudności i bariery procesu demokratyzacji w państwach euroazjatyckich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

Etnopolityka w 
państwach 
poradzieckich (O) 

 30       30 4 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kulturowe i historyczne uwarunkowania etnopolityki na obszarze poradzieckim. 
Rola i funkcje organizmów państwowych w kształtowaniu procesów etnopolitycznych, w tym procesów narodotwórczych na obszarze 
poradzieckim. 
Specyfika i charakter etnopolityki w warunkach poradzieckiego procesu państwotwórczego i transformacji politycznej na obszarze 
poradzieckim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U05 
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Etnopolityka w 
państwach 
Bliskiego Wschodu 
(O) 

 15       15 2 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kulturowe i historyczne uwarunkowania etnopolityki na obszarze Bliskiego Wschodu. 
Rola i funkcje organizmów państwowych w kształtowaniu procesów etnopolitycznych, w tym procesów narodotwórczych na obszarze 
Bliskiego Wschodu. 
Specyfika i charakter etnopolityki w warunkach poradzieckiego procesu państwotwórczego i transformacji politycznej na obszarze 
Bliskiego Wschodu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U05 

 
Przedmiot OGUN 
(SW) 

         3 zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę, poszerzający wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Konwersatorium 
językowe B2+ 
(OW) 

 30       30 3 T  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) na poziomie B2+ ESOKJ, w tym znajomości 
specjalistycznej terminologii. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, KU05 

Seminarium 
magisterskie I 
(OW) 

  30      30 6 zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenia i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie przygotowania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Obszar 
euroazjatycki w 
polityce mocarstw 
(O) 

30        30 4 EP/EU  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Współczesna polityka mocarstw wobec obszaru euroazjatyckiego. 
Rola mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa na obszarze euroazjatyckim. 
Działania mocarstw w obszarze euroazjatyckim oraz procesy zachodzące w tym obszarze jako wypadkowa działań mocarstw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06 
K_U02, K_U03 

Kultura polityczna 
w państwach 
euroazjatyckich 
(O) 

 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Kulturowe uwarunkowania życia społecznego na obszarze Euroazji. 
Kultura polityczna w państwach euroazjatyckich. 
Bariery dla podnoszenia poziomu kultury politycznej w państwach euroazjatyckich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 

Polityka 
gospodarcza i 
społeczna w 
państwach 
euroazjatyckich 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Tradycyjne formy zaspokajania potrzeb społecznych wśród narodów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. 
Kształtowanie się systemów gospodarczych i polityki społecznej w państwach euroazjatyckich oraz ich znaczenie dla rozwoju społeczno-
gospodarczego. 
Specyfika i osobliwości procesów społeczno-gospodarczych w państwach euroazjatyckich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W05 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 

Polityka 
zagraniczna, 
bezpieczeństwa i 
obrony państw 
euroazjatyckich 
(O) 

 30       30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Analiza polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony wybranych państw euroazjatyckich z uwzględnieniem: 
- uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych; 
- celów deklarowanych i rzeczywistych; 
- kierunków aktywności; 
- oceny efektywności/skuteczności. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (O) 

15        15 2 T   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie pracy analitycznej i badawczej w obszarze nauk o polityce i administracji.  
Wykorzystanie zaawansowanych cyfrowych źródeł informacji naukowej (bazy czasopism, e-biblioteki, repozytoria). 
Internet jako źródło informacji naukowej oraz związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07 
K_U01 

Moduł „Elity i 
przywództwo 
polityczne na 
obszarze 
euroazjatyckim” 
(OW) 

 60       60 8 T/Proj  nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
modułu: 

W ramach modułu student wybiera 2 z 3 regionów (Rosja i Europa Wschodnia, Azja Centralna i Kaukaz, Bliski Wschód), każdy w 
wymiarze 30 godzin, o następujących treściach programowych: 
Współczesna i historyczna perspektywa roli elit i przywódców politycznych w życiu społeczno-politycznym na obszarze euroazjatyckim. 
Historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania elit i przywództwa politycznego na obszarze 
euroazjatyckim. 
Współczesna i historyczna perspektywa (w wymiarze europejskim i azjatyckim) wpływu przywództwa i elit politycznych na rozwój 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarze euroazjatyckim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06 
K_K02 

Seminarium 
magisterskie II 
(OW) 

  30      30 6 zgodnie z 
sylabusem 

B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenia i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie przygotowania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W07 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 

3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Polska i Wschód 
(O) 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Historyczne i współczesne więzi oraz stosunki Polski z poradzieckim Wschodem. 
Polityczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych i procesów integracyjnych w Europie Wschodniej, 
Azji Centralnej i na Kaukazie. 
Analiza zjawisk wpływających na więzi i stosunki Polski z państwami poradzieckiego Wschodu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07 

Warsztaty 
analityczne (O) 

 30       30 4 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Procesy i zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze zachodzące w regionie bliskowschodnim. 
Uwarunkowania i aktorzy polityki międzynarodowej w regionie bliskowschodnim. 
Współczesne przemiany polityczne zachodzące w państwach bliskowschodnich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06 
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05 
K_K01 

Wykorzystywanie 
funduszy 
zagranicznych w 
budowie 
społeczeństwa 
obywatelskiego na 
obszarze 
poradzieckim (O) 

 30       30 4 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Problemy transformacyjne związane z funkcjonowaniem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wolnego rynku w państwach 
byłego ZSRR. 
Kulturowy dorobek społeczeństw państw byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem ich kultury politycznej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U03, K_U05 

Biznes i turystyka 
na obszarze 
euroazjatyckim (O) 

 30       30 3 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach euroazjatyckich. 
Problemy transformacyjne związane z funkcjonowaniem wolnego rynku w państwach euroazjatyckich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_WW02, K_W03 
K_U02 
K_K02, K_K03, K_K04 

 
Przedmiot OGUN 
(SW) 

         3 zgodnie z 
sylabusem 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę, poszerzający wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Seminarium 
magisterskie III 

  30      30 12 Praca magisterska B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu: 

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. 
Metody i techniki badań politologicznych. 
Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne. 
Wybór problematyki pracy magisterskiej. 
Konspekt i plan pracy magisterskiej. 
Tworzenia i udoskonalanie pracy magisterskiej. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie przygotowania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
810 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
– O – przedmiot obowiązkowy 
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru 
– SW – przedmiot swobodnego wyboru 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 80,8% 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 52 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

15 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

66 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Załącznik nr 134 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
społecznych 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

15%  

dziedzina nauk 
społecznych 

ekonomia i finanse 15%  

dziedzina nauk 
społecznych 

nauki socjologiczne 15%  

dziedzina nauk 
społecznych 

nauki o polityce i 
administracji  

15%  

dziedzina nauk 
humanistycznych 

nauki o kulturze i religii 15%  

dziedzina nauk 
humanistycznych 

historia 15%  

dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

nauki o Ziemi i 
środowisku 

10%  

Razem: - 100% - 

2.  
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2. Kierunek studiów: studia miejskie  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: studia miejskie 
Poziom kształcenia: 
studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu 

studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: zna i rozumie 

  
P7S_WG Zakres i głębia – 

kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

K_W01 

pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane ze studiami 

miejskimi oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 

między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

naukowych tworzących podstawy teoretyczne studiów miejskich, 

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej dla 

studiów miejskich; 

P7S_WG 
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K_W02 

główne tendencje rozwojowe geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej, ekonomii, nauk socjologicznych, historii, nauk o kulturze, nauk 

o polityce i administracji, nauk o Ziemi i środowisku w zakresie, w jakim 

dyscypliny te związane są ze studiami miejskimi; 

P7S_WG 

  P7S_WK Kontekst - uwarunkowania, 

skutki 

K_W03 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie rozwoju miast; P7S_WK 

K_W04 

ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej ze studiami miejskimi, w tym 

zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

P7S_WK 

KW_05 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. P7S_WK 

Umiejętności: potrafi 

  
P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy - 

rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

K_U01 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich w nieprzewidywalnych 

warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i 

prezentacji tych informacji; 

P7S_UW 

K_U02 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich poprzez dobór oraz 

stosowanie metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych, oraz przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi właściwych dla studiów miejskich; 

P7S_UW 
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K_U03 
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 

badawczymi z zakresu studiów miejskich; 
P7S_UW 

  

P7S_UK Komunikowanie się - 

odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 

środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym 

K_U04 
komunikować się na tematy specjalistyczne związane ze studiami miejskimi 

ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; 
P7S_UK 

K_U05 prowadzić debatę z zakresu rozwoju miejskiego; P7S_UK 

K_U06 

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

właściwą dla studiów miejskich; 

P7S_UK 

  P7S_UO Organizacja pracy - 

planowanie i praca zespołowa 

K_U07 organizować pracę indywidualną i zespołową oraz kierować pracą zespołu; P7S_UG 

K_U08 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 

wiodącą rolę w zespołach; 
P7S_UG 

  
P7S_UU Uczenie się - planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

K_U09 
samodzielnie planować i realizować strategię uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie. 
P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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  P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K01 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu studiów 

miejskich; 
P7S_KK 

K_K02 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

P7S_KK 

  

P7S_KO Odpowiedzialność - 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz 

interesu publicznego 

K_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego; 
P7S_KO 

K_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; P7S_KO 

K_K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; P7S_KO 

  P7S_KR Rola zawodowa - 

niezależność i rozwój etosu 

K_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z rozwojem miast, 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania 

dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
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– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi (rozliczenie roczne) 

Nazwa grupy 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty 
wspólne dla 
kierunku 
 
 
Metody badań 
miejskich 

        510 40  
 
 
 
 
Egzamin, 
zaliczenie 

 
 
 
 
 
 
B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Metody ilościowe, jakościowe, analizy przestrzenne w tym GIS, metody terenowe, metody kameralne 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

Teorie w 
studiach 
miejskich 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Teorie klasyczne, współczesne teorie i szkoły badań w studiach miejskich, zróżnicowania ujęć, podejść, perspektyw i tradycji, 
interdyscyplinarność studiów miejskich, tradycje socjologiczne, ekonomiczne, geograficzne, polityczne, kulturowe i 
antropologiczne w studiach miejskich 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Uwarunkowani
a rozwoju miast 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, polityczne, społeczne, kulturowe, demograficzne i ekonomiczne; modele rozwoju i 
reżimy miejskie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05 
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Seminarium 
magisterskie: 
Interdyscyplina
rne polemiki 
miejskie 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Interdyscyplinarne forum wymiany idei, wiedzy i informacji uwzględniające odrębność podejść, perspektyw i instrumentarium 
badawczego; uwzględniające tradycje debat akademickich; wykorzystujące interaktywne metody dydaktyczne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 
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Moduł do 
wyboru  
 
 
 
Moduł 
ekonomiczno-
polityczny:  
 
 
Ekonomia 
polityczna 
miast 

        180 

 

 

180 

20 

 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin, 
zaliczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Ekonomia miast i regionów, gospodarka miejska, globalizacja i makroregiony, urbanizacja a wzrost, finanse lokalne, rozwój 
lokalny i regionalny, migracje i ich skutki, historia gospodarcza miast i urbanizacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Władza i 
demokracja 
lokalna 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Samorząd miejski, koalicje i konflikty, ruchy miejskie, partycypacja, government i governance, miasto jako scena polityczna, 
polityka skali, wybory, miasto a płeć, przestrzenny wymiar władzy, prawne podstawy samorządu miejskiego, prawo do miasta  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Komparatystyk
a w studiach 
miejskich 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Urbanizacja i metropolizacja w ujęciu globalnym oraz porównawczym, fenomen planetarnej urbanizacji, lokalne i regionalne 
modele wzrostu i rozwoju, kultury kapitalizmu i urbanizacji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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 Seminarium 
magisterskie 

          Zaliczenie B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 
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Moduł 
społeczny:  
 
 
Struktura 
społeczna 
miasta i style 
życia 
mieszkańców    

        180 

 

 

 

20  
 
 
 
Egzamin 

 

 

B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Analiza populacji miejskich, mieszczaństwo (i jego zmiany w czasie), nowe klasy społeczne: klasa kreatywna ,klasa 
metropolitarna, migranci wewnętrzni i zewnętrzni, diagnoza różnych generacji mieszkańców i ich  stylów życia, potrzeb i 
oczekiwań, ich praktyk kulturowych w porównaniu międzynarodowym. Prognozowane zmiany struktury społecznej i ich 
konsekwencje.   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_UO1, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05. K_U07, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06  
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Demokratyczne 
procesy 
miejskie 

          Egzamin  B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Konflikt w demokracji miejskiej. Rodzaje konfliktów – uwarunkowania. Władze i wpływy – układy sił w przestrzeni miasta, 
reżimy miejskiej kontroli. Obywatelstwo miejskie i jego formy. Formy instytucji demokracji deliberatywnej w mieście: budżet 
partycypacyjny, inicjatywa lokalna, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie, itp.       

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_UO1, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05. K_U07, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 
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Seminarium 
magisterskie   

          Zaliczenie  B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 
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Sąsiedztwa i 
wspólnoty 
lokalne   

          Zaliczenie  B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Metody analiz i diagnoz sąsiedztw i wspólnot lokalnych. koncepcje wspierania ich rozwoju, mechanizmy i uwarunkowania 
segregacji i desegregacji przestrzennej w ramach sąsiedztw, relacje międzyetniczne i międzygenracyjne, uchodźcy i inni 
migranci w mieście, animacja sąsiedztwa. Polityki miejskie wobec kształtowanie sąsiedztw, narzędzia oddziaływania na nie.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_UO1, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05. K_U07, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 
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Moduł 
przestrzenny:  
 
 
 
Mechanizmy 
kształtowania 
przestrzeni 

        180 20 

 

 

 

 

Egzamin, 

zaliczenie 

 

 

B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Prawne, historyczne, przyrodnicze, technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast i obszarów 
zurbanizowanych; wpływ technologii życia miejskiego i rozwoju infrastruktury na przestrzeń; procesy programowania i 
planowania rozwoju w zróżnicowanym środowisku miejskim; kształtowanie struktury miejskiej; elementy kompozycji 
przestrzennej   

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_UO1, K_UO2, K_U03, K_U04, K_U05,, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Zróżnicowania 
przestrzeni – 
pomiar i 
interpretacja  

          Egzamin, 

zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

dane i analizy przestrzenne jako elementy diagnozy stanu przestrzeni miasta; wielowymiarowość i skalowanie w analizach 
przestrzennych; zasady rozmieszczenia funkcji; charakter funkcji a zagospodarowanie przestrzenne; reguły lokalizacji i 
gospodarowania nieruchomościami; przestrzeń miasta jako środowisko życia: determinanty zróżnicowania warunków i 
jakości życia; analizy przestrzenne krajobrazu miejskiego (percepcja, waloryzacja, analizy panoramy, technologie 3D w 
lokalizacji nowej zabudowy, itp.)  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_UO2, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Planowanie 
przestrzenne 
jako 
komponent 
społecznego 
wytwarzania 
przestrzeni   

          Egzamin, 

zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

prawne uwarunkowania planowania przestrzennego; informacyjne podstawy planowania przestrzennego; systemy 
planowania przestrzennego i uwarunkowania ich skuteczności w osiąganiu celu zrównoważonego rozwoju; mechanizmy i 
instrumenty planowania przestrzennego; projektowanie urbanistyczne; place-making, collaborative i participatory planning – 
nowe podejścia do kształtowania przestrzeni  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_UO1, K_UO2, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Seminarium 
magisterskie  

          zaliczenie B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 60 (w skali roku) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 690 (w skali roku) 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa grupy 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Przedmioty 
wspólne dla 
kierunku: 
 
 
Interdyscyplina
rne polemiki 
miejskie 

 X       180 20  
 
 
 
Egzamin, 
zaliczenie 

 
 
 
 
B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Obejmujące przekrojowo tematykę miast przeszłości i przyszłości w ujęciu interdyscyplinarnym; konwersatorium z 
uczestnictwem badaczy i praktyków z kraju i zagranicy (badacze - akademicy i praktycy programujący rozwój, planujący 
zagospodarowanie i zarządzający miastami) forum prezentacji poglądów w oparciu o nabytą wiedzę, formuła konwersatorium 
pozwalająca na zajęcie się współczesnymi, najbardziej aktualnymi problemami rozwoju miast w szerokim kontekście 
historycznym, w ujęciu interdyscyplinarnym i przy wykorzystaniu doświadczeń międzynarodowych  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Procesy 
miejskie 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Ewolucja i przemiany miast, dynamika procesów, perspektywy rozwoju, zależności i potencjały rozwoju  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej i 
egzamin 
magisterski 

          Egzamin B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Realizowane w ramach seminarium magisterskiego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 
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Przedmioty do 
wyboru 
 
 
Moduł 
ekonomiczno-
polityczny:  
 
 
Ekonomika i 
zarządzanie 
miastem 

        510 

 

 

510 

40 

 

 

40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin, 
zaliczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Handel, rynek nieruchomości, mobilność i transport, mieszkalnictwo, usługi publiczne, edukacja, marginalizacja i segregacja, 
rekreacja, przepływy i sieci, miejska ekologia polityczna, zrównoważony rozwój miejski, zarządzanie miastem w obliczu 
zmian klimatycznych i starzenia się społeczeństwa 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Polityki 
publiczne 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Brokering wiedzy, projektowanie i ewaluacja interwencji publicznych, podejście behawioralne w projektowaniu polityk 
publicznych, strategie miejskie, polityka miejska oparta na wiedzy, krajowa polityka miejska 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Instytucje, 
struktury i 
technologie 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Rola wiedzy w rozwoju miejskim, uniwersytety a miasto, miasto kreatywne, smart city, przestrzeń publiczna, samorząd a 
państwo i Unia Europejska, technologie jako czynnik wzrostu i rozwoju, technologie funkcjonowania miasta, struktury 
długiego trwania, metabolizm miejski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Miasta globalne 
i metropolie 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Powiązania, relacje i przepływy, sieć miast światowych, współpraca i konkurencja, kultury metropolitalne w ujęciu 
porównawczym i historycznym, fenomen megamiast, urbanizacja wsi, strefy podmiejskie, międzymieście 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05 
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Idziemy w 
miasto 

          Egzamin, 
zaliczenie 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Laboratorium terenowe, instytucje i społeczności miejskie, wernakularne form miejskości na przykładzie Warszawy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 
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Seminarium 
magisterskie 

          Zaliczenie B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe  

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 
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Moduł 
społeczny:  
 
 
Deliberacja, 
partycypacja,   
mediacja w 
mieście 

        510 40  
 
 
 
Zaliczenie 
Egzamin  

 

 

B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Zapobieganie, łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów miejskich,  przegląd metod i technik,  konsultacje,  partycypacyjne 
projektowanie przestrzeni publicznych, mediacje i facylitacje. Zajęcia warsztatowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 



 

33 

Mieszkalnictwo 
i 
zamieszkiwanie  
 

          Zaliczenie 
Egzamin  

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Polityki mieszkaniowe miast, gmin, deweloperów i innych aktywnych podmiotów, rządowe programy wspierania 
mieszkalnictwa, analiza  zmian społecznych praktyk zamieszkiwania, nowych form dzielenia i udostępniania mieszkań, 
aranżacji i przekształceń przestrzeni związanych z cyklem życia mieszkańców, urbanistyczne jednostki mieszkaniowe, jak 
osiedle / osiedle zamknięte, ulica, suburbia, zagadnienie polityki starzenia się w miejscu zamieszkania (ageing in place). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Kultura i sztuka 
w mieście  

          Zaliczenie 
Egzamin   

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Analiza dziedzictwa kulturowego /narracji miejskich w utworach literackich, muzycznych, plastycznych, miejskich legendach, 
grach itd., obserwacja zmian w postrzeganiu miasta na przykładzie układu wątków, bohaterów, tła w tych narracjach. 
Interwencje artystyczne w mieście, zarządzanie instytucjami kultury w mieście. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Rewitalizacja, 
modernizacja, 
gentryfikacja 
przestrzenna i 
społeczna 

          Zaliczenie 
Egzamin  

B  geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Rewitalizacja, modernizacja i gentryfikacja w kontekście uwarunkowań społecznych i architektonicznych, a także 
historycznych i archeologicznych, procedury działań rewitalizacyjnych, korzyści z rewitalizacji i ich adresaci, niezamierzone 
albo uboczne skutki tych działań w postaci selekcji społecznej. Oddolne działania rewitalizacyjne wokół przyrody, jak 
community gardening czy guerilla gardening, jak również tradycyjne pracownicze ogródki działkowe, polityka władz miejskich 
w kwestii zarządzania zielenią. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Architektura i 
zarządzanie 
architekturą   

          Zaliczenie  
Egzamin  

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Teoretyczna perspektywa socjologii architektury. Analiza wpływu typów obiektów i kategorii przestrzeni na praktyki 
użytkowników. Odbiór architektury w perspektywie emocjonalnej i multisensorycznej. Heterotopie, miejsca i nie-miejsca, 
place-making. Waloryzacja przestrzeni - dobre i złe adresy,  etykietowanie symboliczne,  adresowanie obiektów poprzez ich 
parametry estetyczne. Segregacyjne polityki inwestorów i ich konsekwencje społeczne. Kategoria atmosfery i jej 
komponenty, zarządzanie atmosferami miejsc i obiektów dla celów komercyjnych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 
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Seminarium 
magisterskie  

           zaliczenie B  geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 
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Moduł 
przestrzenny:  
 
 
 
Ewolucja 
przestrzeni 

        510 40  

 

 
 
Zaliczenie 
egzamin 
 

 

 

B 

geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

kształtowanie i zmiany układów urbanistycznych w ujęciu historycznym; współczesne trendy kształtowania przestrzeni 
miejskiej; rozwój cywilizacyjny a stymulanty rozwoju miast; funkcje terenów zieleni w mieście; zielona infrastruktura w 
przestrzeni miasta; gra o przestrzeń – aktorzy kreujący miasto; rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – cykl 
życia miasta i skuteczność interwencji publicznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_UO1, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Nowe 
przestrzenie w 
mieście  

          Zaliczenie 
egzamin 
 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

czynniki prowadzące do zmian struktur funkcjonalno-przestrzennych miast; kreacja przestrzeni jako element  polityki 
przestrzennej, działań spontanicznych i planowych;  nowe przestrzenie – studia przypadków: parki linearne, parki 
kieszonkowe, siłownie plenerowe, psie parki, ogrodnictwo / rolnictwo miejskie, ogrody społeczne, itd.; obszary problemowe w 
mieście i rozwiązywanie konfliktów przestrzennych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W03, K_UO1, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Miasto (od) 
nowa – 
wyzwania, 
problemy i 
dylematy 
rozwojowe   

          Zaliczenie 
egzamin 

 

B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

przemiany społeczno-demograficzne a rozwój miast; rozwój miast w kontekście migracji; rozlewanie się miast  i ich kurczenie 
(urban sprawl i shrinking city); przestrzenny wymiar zróżnicowań społecznych – nowe wymiary segregacji społecznej; miasto 
wobec potrzeb różnych grup użytkowników a gentryfikacja; przyroda w mieście – usługi ekosystemowe; miasto nocą – cykl 
życia miasta; miasta wobec zmian klimatu; organizacja i zagospodarowanie przestrzeni w kontekście koncepcji smart city i 
resilient city; współzarządzanie miastem  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_UO1, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01, K_K02 
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Seminarium 
magisterskie 

          zaliczenie B geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
ekonomia i 
finanse, nauki 
socjologiczne, 
nauki o polityce 
i administracji, 
nauki o kulturze 
i religii, historia, 
nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe 

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, badania własne, pisanie pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 60 (w skali roku) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 690 (w skali roku) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1380 
Łączna liczba punktów ECTS określona w programie studiów dla danego kierunku (dla całego cyklu): 120 w tym 5 ECTS OGUN 
zrealizowany w ciągu 2 lat  
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z 

dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

17,1% 

dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 17,1% 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 17,1% 

dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji  17,1% 

dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii 17,1% 

dziedzina nauk humanistycznych historia 17,1% 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku 11,4% 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister studiów 
miejskich 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 9999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 
nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

110 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 135 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 16%  

Dziedzina nauk społecznych geografia 
społecznoekonomiczna i 

gospodarka 
przestrzenna 

52% x 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 16%  

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce 
i administracji 16%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: studia regionalne i lokalne 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W01 
w sposób pogłębiony fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie naukowe odnoszące się do 
mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także metodologię badań 
empirycznych w tej dziedzinie i terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu. 

P7S_WG 

K_W02 

w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe i relacje między studiami 
regionalnymi i lokalnymi a innymi dyscyplinami w ramach nauk społecznych, a także 
możliwości i ograniczenia wynikające z interdyscyplinarności badań prowadzonych w 
ramach studiów regionalnych i lokalnych; rozumie związek terminologii stosowanej w 
ramach studiów regionalnych i lokalnych z terminologią wykorzystywaną w innych 
dyscyplinach w ramach nauk społecznych. 

P7S_WG 

K_W03 
w pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, 
społeczności i przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i 
lokalnych. 

P7S_WG 

  P7S_WK Kontekst - uwarunkowania, skutki 
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K_W04 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne i 
etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej e studiami regionalnymi i 
lokalnymi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK 

K_W05 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów 
regionalnych i lokalnych. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

 
 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy - 
rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 

K_U01 
dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, 
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów 
regionalnych i lokalnych. 

P7S_UW 

K_U02 

stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i 
lokalnych, w tym zaawansowane techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne, 
przystosowywać istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i 
testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi 

P7S_UW 

K_U03 

posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 
organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania 
konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych, planowania, 
konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym 
zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym. 

P7S_UW 

 
 

P7S_UK Komunikowanie się - odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 

wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

K_U04 

w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o 
charakterze naukowym, a także przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące 
i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów 
regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami 
naukowymi. 

P7S_UK 
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K_U05 ustrukturyzować i moderować dyskusję badaczy z zakresu studiów regionalnych i 
lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. P7S_UK 

K_U06 

korzystać ze specjalistycznej terminologii, opracować wybrane zagadnienia zgodnie z 
wymogami stylu naukowego oraz prezentować wyniki własnych badań naukowych w 
języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P7S_UK 

 
 

P7S_UO Organizacja pracy - planowanie i 
praca zespołowa 

K_U07 
odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy 
indywidualnej, jak i zespołowej, przede wszystkim w ramach przygotowania i 
prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów regionalnych i lokalnych. 

P7S_UG 

K_U08 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i 
operacyjne; stosować zasady kontroli i ewaluacji zadań. P7S_UG 

 
 

P7S_UU Uczenie się - planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

K_U09 
diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów 
regionalnych i lokalnych, a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia 
się przez całe życie. 

P7S_UU 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

 
 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K01 oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do 
rozwiązywania problemów z zakresu studiów regionalnych i lokalnych. P7S_KK 

K_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

  P7S_KO Odpowiedzialność - wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
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interesu publicznego 

K_K03 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, 
pełnienia funkcji publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze 
studiami regionalnymi i lokalnymi. 

P7S_KO 

K_K04 wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie 
studiów regionalnych i lokalnych. P7S_KO 

K_K05 kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny 
studiów regionalnych i lokalnych. P7S_KO 

  P7S_KR Rola zawodowa - niezależność i 
rozwój etosu 

K_K06 

podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności 
związanych z formułowaniem i przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, 
informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, podtrzymywaniem etosu 
zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz 
działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy i drugi (rozliczenie roczne) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Dane i infografiki w 
studiach miejskich i 
regionalnych 

   30     30 2,5 T, 
prace zaliczeniowe 
(samodzielne i 
grupowe) 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów korzystania z danych i infografiki w studiach miejskich i regionalnych: 
Stare i nowe źródła danych; System statystyki publicznej w Polsce i Europie; Podstawy teorii wizualizacji informacji; Błędy i manipulacje 
w wizualizacji informacji; Typy wykresów; Mapy tematyczne; Analiza i interpretacja infografik, wykresów i map; Podstawy QGIS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U07, K_U08, K_K01 

Geografia 
ekonomiczna 

 

30        30 1,5 EP, 
kolokwium 
cząstkowe 

 Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Prezentacja głównych zjawisk, tendencji i problemów dotyczących gospodarczej struktury świata, ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsca Polski: Teoria i metodologia geografii, geografia a inne nauki, wewnętrzne podziały w geografii a miejsce geografii 
ekonomicznej; Determinizm geograficzny –znaczenie, ewolucja; Generalizacja a podejście „zjawiskowe” w naukach społecznych i 
geografii; Ogólna prezentacja teorii generalizujących w naukach geograficzno-ekonomicznych; Autorska „Teoria dynamiki cywilizacji”; 
Inne podejścia i teorie, w tym „zderzenia cywilizacji”; Szczegółowe wybrane sektorowe zagadnienia społeczno-gospodarcze: ludność, 
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transport, energia, rolnictwo, przemysł, usługi i in. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_K05 

Geografia miast i 
regionów 
metropolitalnych 

30        30 2,5 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od 
globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji 
i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   30     30 1,5 Udział w dyskusji  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05, K_U09, K_K04, K_K06 

Ilościowe analizy 
ekonomiczne, 
społeczne i 
przestrzenne - 
warsztat badacza 

   30     30 2,5 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Ćwiczenia powiązane z wykładem "Statystyczno-matematyczne metody analizy przestrzennej". Ich celem jest doskonalenie 
posługiwania się technikami ilościowymi w badaniach społeczno-ekonomicznych. Kurs obejmuje przekształcenia danych, metody 
statystyczne i ekonometryczne, prezentację graficzną wyników, pisanie raportu z badań.  
W czasie ćwiczeń wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: SPSS, Statistica, Mapinfo.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U02, K_K02 

Ilościowe analizy 
ekonomiczne, 
społeczne i 
przestrzenne - 
warsztat badacza 

30        30 2,5 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z bogatym spektrum metod statystyczno-matematycznych i pokazaniu ich zastosowania w 
analizie przestrzennej problemów społeczno-ekonomicznych. Nacisk położony jest na wiedzę praktyczną i konkretne przykłady 
zastosowań poszczególnych metod. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K02 
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Introduction to 
urban studies 

 30       30 2,5 EU lub E, 
prezentacja 
wybranego tekstu 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zagadnienia na poszczególne zajęcia: The urban revolution(s); A planet of slums?; Production of space under capitalism; 
Financialisation and the houses of cards; Spaces of citizenship; Rescaling the urban and the global; Apocalipse Now? Possible urban 
futures  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U05, K_U06 

Metodologia badań 
naukowych 

   30     30 2 T B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych metod badań w naukach społeczno-ekonomicznych: Mapy myśli; Myślenie 
krytyczne; Podstawowe pojęcia metodologii badań (hipoteza, zmienne, falsyfikacja, paradygmat, badania ilościowe, badania 
jakościowe, itd.); Definiowanie; Argumentacja; Ankieta; Wywiad pogłębiony; Podstawy jakościowej analizy danych (qualitative data 
analysis) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_K01 

Prawne podstawy 
gospodarki 
przestrzennej 

30        30 2 T B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe  

Przedmiot dotyczy zagadnień prawnych związanych z planowaniem przestrzennym. W zakresie treści nauczania znajduje się 
zapoznanie słuchaczy z zapadniami funkcjonowania administracji publicznej jej kompetencjami w zakresie planowania przestrzennego, 
zasad sporządzania aktów planowania przestrzennego na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego, jak również państwa 
wraz z wiedzą o zasadach techniki prawodawczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03 

Seminarium 
magisterskie I rok 

  30      30 3,5 W pierwszym 
semestrze 
oceniana jest 
szczegółowa 
koncepcja pracy 
magisterskiej, 
wstępna 
bibliografia oraz 
plan badawczy. 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zbiorcze seminarium magisterskie dla studentów I semestru EUROREG.  
W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z 
pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U08, K_U09, K_K02, K_K06 

Socjologia 30        30 2 EP B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest przekazanie podstawowych informacji o społeczeństwie: podstawach życia społecznego, jego mechanizmach, 
grupach społecznych oraz głównych podziałach i procesach współczesnego społeczeństwa: Kultura; Międzynarodowe badania 
wymiarów kultury; Interakcje. Dysonans poznawczy, zmiana postaw; Grupy społeczne; Grupy formalne; Socjalizacja; Kontrola 
społeczna; Międzynarodowe badania wartości; Zmiana społeczna; Globalizacja; Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna; 
Kapitały dla rozwoju; Międzynarodowe badania kapitału społecznego i zaufania; Nierówności dochodów i ich następstwa. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_K05 

Socjologia 
przestrzeni 

30        30 1,5 E B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Socjologia przestrzeni (miasta) jest działem socjologii zajmującej się analizą społecznych aspektów otaczającego nas środowiska, 
architektury, poszczególnych obszarów miasta i zachowań ludzkich warunkowanych zagospodarowaniem przestrzeni. Integralna 
częścią wykładu jest socjologiczna interpretacja ponad 500 fotografii różnych fragmentów przestrzeni. Wykład może zainteresować 
zarówno socjologów, psychologów, kulturoznawców, a także studentów innych kierunków, którzy także żyją w mieście i w przestrzeni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U04 

Świat, Europa, 
Polska - 
uwarunkowania 
rozwoju 

30        30 2,5 EP, 
E 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi procesami rozwoju i ich przestrzennymi uwarunkowaniami, 
przedstawienie zróżnicowań regionalnych Polski na tle międzynarodowym w ujęciu historycznym i porównawczym. Zostanie 
przedstawiona historia urbanizacji i rola miast w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także historyczne i współczesne procesy 
urbanizacji i i jej roli w rozwoju regionalnym w Polsce, Europie i świecie. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U04 

Ekonomia 
(przedmiot do 
wyboru 
alternatywnie z 

30        30 2 Ekonomia:  
 

 Ekonomia i 
finanse 
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Geografią 
ekonomiczną) 

 

Treści 
programowe  

Omówienie aktualnych zjawisk politycznych i gospodarczych w Polsce i na świecie, przez pryzmat różnych teorii z dziedziny 
nauk ekonomicznych i politycznych. Zajęcia składają się z dwóch części: 1. Prezentacja teorii i koncepcji w naukach 
ekonomicznych i politycznych starających się opisać procesy zachodzące w gospodarce i polityce, 2. Omówienie wybranych 
aktualnych problemów politycznych i gospodarczych z możliwością dyskusji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Ekonomia: K_W02, K_K05 
 
Geografia ekonomiczna: K_W02, K_K05 

Ekonomika miast i 
regionów 

30        30 2 E, 
kolokwium 
pisemne 

B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe 

Zagadnienia poruszane podczas wykładu można podzielić na trzy bloki: pierwszy dotyczy omówienia współczesnych tendencji 
dotyczących rozwoju ekonomiczno-społecznego regionów i miast ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia innowacyjności w 
rozwoju regionalnym i lokalnym oraz problematyki społeczeństwa informacyjnego. Drugi blok tematyczny dotyczy roli sektora nauki w 
rozwoju oraz znaczenia powiązań sieciowych w tym w szczególności między sektorem nauki a sektorem biznesu. Trzeci blok dotyczy 
kryteriów lokalizacji działalności gospodarczej, roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz teorii i praktyki w zakresie dynamizacji 
rozwoju regionów peryferyjnych. Ostatni blok zagadnień koncentruje się na miastach jako przestrzeni ekonomicznej, zapoznaje 
studentów z dynamiką rozwoju miast i zjawiskiem metropolizacji, najważniejszymi problemami, które ich dotyczą oraz uczy 
wykorzystania instrumentów oceny ich rozwoju. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05 

Ekonomika miast i 
regionów 

   30     30 2,5 E, 
kolokwium 
pisemne 

B Ekonomia i 
finanse 
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Treści 
programowe 

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu i bezpośrednio realizują treści omawiane podczas wykładów. Celem ćwiczeń jest aktywne 
zapoznanie studentów z literaturą dotyczących problemów współczesnych miast oraz angażowanie ich do dyskutowania na tematy 
związane ze współczesnymi tendencjami w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U02, K_U04, K_U05 

Geografia miast i 
regionów 
metropolitalnych 

30        30 2 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od 
globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji 
i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   30     30 1,5 Udział w dyskusji  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05, K_U09, K_K04, K_K06 

Planowanie rozwoju 
regionalnego i 
lokalnego 

   30     30 2,5 T, 
prace zaliczeniowe 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów planowania rozwoju lokalnego oraz planowania przestrzennego ze 
szczególnym uwzględnieniem metod i technik diagnozy układów terytorialnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U08 

Politics of regional 
and global 
development 

30        30 2,5 E  
lub kolokwium 

 Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest pokazanie i uzasadnienie związków pomiędzy polityka (władza) a rozwojem gospodarczym. Tematyka wykładów 
obejmuje: Gospodarka światowa – jako system; ewolucja gospodarki światowej w okresie 1945 – 2016; Zjawiska kryzysowe w 
gospodarce światowej; Szkoły myślenia o reakcjach na kryzys (liberalna, neoliberalna, neokonserwatywna); rola państwa w sytuacjach 
kryzysu; Polityka jako pomost miedzy społeczeństwem a gospodarką; Globalne instytucje rozwojowe; Rola organizacji regionalnych w 
rozwoju (np. BRIC, UNDP, WB, IMF, EU). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U01, K_U06 

Samorząd 
terytorialny 

30        30 2 T, projekt 
indywidualny, 
aktywność na 
zajęciach 

 Nauki o polityce i 
administracji 
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Treści 
programowe  

Wykład ma na celu wprowadzenie w problematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Rozważania są osadzone na 
tle porównawczym wybranych krajów europejskich oraz nawiązują do międzynarodowych standardów i tendencji w zakresie 
samorządności terytorialnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K05, 

Seminarium 
magisterskie I rok 

  30      30 3 W drugim 
semestrze 
oceniane są części 
teoretyczne pracy 
magisterskiej oraz 
opracowane 
narzędzia 
badawcze. 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z 
pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U08, K_U09, K_K02, K_K06 

Socjologia 
przestrzeni 

   30     30 1,5 Prezentacja, 
udział w dyskusji. 

B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Ćwiczenia stanowią tematyczne uzupełnienie wykładu „Socjologia przestrzeni”. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na 
temat procesów społecznego wytwarzania, postrzegania, wartościowania i użytkowania przestrzeni. W czasie zajęć studenci 
zdobywają także praktyczne umiejętności z zakresu prezentacji treści naukowych, argumentowania i uzasadniania twierdzeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U02, K_U04, K_U06 
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Socjologia struktur 
gospodarczych i 
politycznych 

30        30 2 EP B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest: historyczny opis tworzenia się instytucji demokratycznych i rynkowych w Europie, pokazanie osobliwości 
europejskiej kultury organizacyjnej na tle innych kręgów kulturowych, opis miejsca Polski na gospodarczej i kulturowej mapie Europy 
oraz charakterystyka globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia aspektów politycznych, społecznych i wpływu na 
osobowość. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 

Socjologia struktur 
gospodarczych i 
politycznych 

   30     30 2 EP B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu, którego celem jest: historyczny opis tworzenia się instytucji demokratycznych i rynkowych w 
Europie, pokazanie osobliwości europejskiej kultury organizacyjnej na tle innych kręgów kulturowych, opis miejsca Polski na 
gospodarczej i kulturowej mapie Europy oraz charakterystyka globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia aspektów 
politycznych, społecznych i wpływu na osobowość. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U08, K_K02 

Teorie i polityki 
rozwoju miast i 
regionów 

30        30 2,5 EP, 
E 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy teoriami rozwoju regionalnego, teoriami gospodarki przestrzennej oraz rozwoju miast, 
metodami tworzenia strategii rozwoju jednostek terytorialnych. Na wykładzie będą także omawiane założenia i doświadczenia polityki 
regionalnej i przestrzennej oraz miejskiej Polski, państw europejskich i – w ogólnym ujęciu – także Unii Europejskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K05 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e 

         3   Nie dotyczy. 

Treści 
programowe  

Student wybiera z oferty UW przedmiotów typu OGUN. W ramach 6 ECTS przypadających na przedmioty ogólnouniwersyteckie min 5 
ECTS powinno przypadać na przedmioty z obszaru nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 780 + OGUN 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1450 + 
OGUN 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty (rozliczenie roczne) 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Brokering wiedzy w 
zarządzaniu 
publicznym 

   30     30 3 T, aktywność na 
zajęciach, praca 
grupowa 

B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Na zajęciach studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: modele zarządzania w sektorze publicznym;  
rozpoznawanie potrzeb w wiedzy przełożonych politycznych, kierownictwa wydziałów merytorycznych i menedżerów projektów 
publicznych; pozyskiwanie wiarygodnej wiedzy, opartej na rzetelnej metodyce badawczej; skuteczne przekazywanie wiedzy jej 
użytkownikom w urzędzie, z wykorzystaniem różnych metod prezentacji i komunikacji wyników; łączenie wyników różnych badań w 
spójną bazę dowodów naukowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U02, K_U05, K_U07, K_K01 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   30     30 1,5 Udział w dyskusji  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05, K_U09, K_K04, K_K06 

Policy Lab - 
projektowanie i 
ewaluacja 
interwencji 
publicznych 

   30     30 3 T, 
praca zespołowa 

B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Ćwiczenia służą praktycznemu opanowaniu przez studentów umiejętności projektowania oraz oceny skuteczności i użyteczności 
interwencji publicznych. Uczestnicy w czasie praktycznych zajęć poznają ramy analityczne używane do projektowania interwencji, 
poznają typowe mechanizmy zmian behawioralnych stosowane w interwencjach publicznych, nauczą się innowacyjnej procedury Policy 
Lab - projektowania i testowania działań publicznych - szczególnie tych skoncentrowanych na rozwoju regionalnym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U02, K_U07 

Projekt 
urbanistyczny 

   30     30 2 Prezentacja, 
praca zespołowa 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktyczną stroną planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podczas 
zajęć studenci zapoznają się z zasadami kształtowania polityki przestrzennej na poziomie gminy współuczestnicząc w opracowaniu 
wybranych zagadnień przykładowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03, K_U07, K_K04 
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Projektowanie 
urbanistyczne 

30        30 2 Ocena referatów  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Wykłady i prezentacja referatów przygotowywanych przez studentów. Referaty są dyskutowane i oceniane. 
Kształcenie planisty/ projektanta urbanistyki: doświadczenia szkół architektonicznych i innych. Elementy Kompozycji Urbanistycznej; 
Zadanie rysunkowe nr.1do wykonania w czasie zajęć: mapa mentalna - przestrzeń jaką najlepiej pamiętam; Narodziny miasta 
nowoczesnego - początki urbanistyki współczesnej i jej ojcowie; Miasto ogród a rozwój zrównoważony; City Beautiful Movement a ład w 
przestrzeni; Miasto modernistyczne, Karta Ateńska i jej krytyka; Miasto postmodernistyczne; Megalopolis; Miasto a władza, przestrzeń 
a prawo, architekt/planista a samorząd; Miasto jutra, synteza trendów rozwoju miast. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03 

Przyrodniczy 
wymiar rozwoju 

   30     30 2,5 T, 
prace zaliczeniowe 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Tematem zajęć jest rola środowiska naturalnego w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Poruszane zagadnienia dotyczą: 
Związków środowiska z gospodarką i społeczeństwem; Koncepcji zrównoważonego rozwoju i podstaw ekonomii środowiska; Głównych 
problemów środowiskowych Polski i świata; Polityki ekologicznej na różnych szczeblach terytorialnych; Narzędzi zarządzania 
środowiskiem w administracji publicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U08, K_K04 

Seminarium 
magisterskie II rok 

  30      30 4,5 W trzecim 
semestrze 
oceniana jest 
część analityczno-
empiryczna pracy. 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 
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Treści 
programowe  

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z 
pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U08, K_U09, K_K02, K_K06 

Teoria organizacji i 
zarządzania 

30        30 2,5 EP B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe  

Pierwsza część wykładu jest poświęcona opisowi głównych szkół I kierunków badawczych w ujęciu historycznym. Celem jest pokazanie 
metod i koncepcji, które mimo, że powstały kilkadziesiąt lat temu, nadal mają zastosowanie i przynoszą dobre efekty. Omówione 
zostaną: naukowe kierowanie, klasyczna teoria organizacji, szkoła stosunków międzyludzkich i behawioryzm. Następnie 
zaprezentowana zostanie problematyka projektowania organizacji, tworzenie struktur formalnych, model biurokratyczny, kształtowanie 
celów organizacyjnych, misja, strategia i planowanie operacyjne.  
Następna część zawiera problemy funkcjonowania ludzi w organizacji. Przedstawiona zostanie szeroka charakterystyka 
psychologicznych uwarunkowań takich jak: potrzeby, oczekiwania pracownicze, koszty psychologiczne i frustracja. W dalszej części 
eksplorowany będzie problem stylów kierowania w taki sposób aby pokazać ich związek z cechami pracy i cechami pracowników.  
Końcowe fragmenty wykładów poświęcone są omówieniu nowych tendencji w zarządzaniu związanych z gospodarką opartą na wiedzy 
a następnie opisana zostanie specyfika zarządzania organami administracji publicznej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K05 

Turystyka a rozwój 
lokalny 

30        30 2,5 T,  
ocena aktywności 
studentów 
podczas dyskusji 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym, w tym z: miejscowymi uwarunkowaniami 
rozwoju turystyki, różnymi koncepcjami rozwoju lokalnego (istotnymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji), wybranymi przykładami 
zakończonych inicjatyw mających na celu wykorzystania turystyki i rekreacji (łącznie z kulturą, sportem i rozrywką) w rozwoju lokalnym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01 

Zarządzanie 
miastem 

   30     30 2,5 Praca w grupach, 
dyskusja 

B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe  

Uwarunkowania rozwoju miast; Wizje i strategie rozwoju miast; Modele zarządzania miastem; Władza i problemy demokracji miejskiej; 
Instrumenty zarządzania miastem; Benchmarking miast; Symulacja budowy miasta oparta o grę strategiczną. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U02, K_U07, K_K02, K_K05 

Finanse i 
gospodarka lokalna 

30        30 2 T, projekt 
indywidualny, 
aktywność na 
zajęciach 

 Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe  

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką funkcjonowania systemu finansowego jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich aktywnością w sferze gospodarczej. Rozwiązania polskie w tym zakresie ukazane są na tle innych krajów 
europejskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K04 

Polityka regionalna 
Unii Europejskiej 

30        30 2,5 EP B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami działania, instrumentarium i zwłaszcza efektywnością 
europejskiej polityki regionalnej i spójności (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcia oraz umieć je zastosować w praktyce do wyjaśniania zjawisk i procesów 
związanych z europejską polityką regionalną. 



23 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K03 

Kreowanie 
lokalnych polityk 
publicznych 

30        30 2,5 T, projekt grupowy, 
aktywność na 
zajęciach 

 Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z koncepcją cyklu polityk publicznych – jego poszczególnych etapów, spotykanych na nich 
wyzwań i wykorzystywanych narzędzi by sobie z nimi radzić. Zagadnienia wokół których organizowane będą zajęcia to: problemy – 
sposoby ich identyfikacji i typologie; reżimy decyzyjne i wiedza potrzebna do podjęcia decyzji w ramach każdego nich; klasyfikacje 
instrumentów interwencji publicznych, analizy interesów i interesariuszy; konsultacje jako metoda wartościowania polityki; interwencje 
publiczne jako teorie. Zagadnienia teoretyczne będą osadzane w praktycznym kontekście interwencji realizowanych na szczeblu 
samorządu lokalnego i regionalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_K04 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   30     30 1,5 Udział w dyskusji  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U05, K_U09, K_K04, K_K06 
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Praktyki dyplomowe    160     160 10 Ocenę wystawia 
koordynator 
praktyk po 
uwzględnieniu 
opinii osoby, 
opiekującej się 
studentem 
podczas 
odbywania 
praktyk. 

B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktyczną stroną planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podczas 
zajęć studenci zapoznają się z zasadami kształtowania polityki przestrzennej na poziomie gminy współuczestnicząc w opracowaniu 
wybranych zagadnień przykładowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U07, K_U08, K_K02, K_K06 

Seminarium 
magisterskie II rok 

  30      30 8 Praca magisterska B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe  

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz z 
pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U02, K_U08, K_U09, K_K02, K_K06 

Społeczno-
kulturowe 
uwarunkowania 

   30     30 2 E, 
prezentacja 

B Nauki 
socjologiczne 
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gospodarki 
przestrzennej 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń jest analiza procesów społeczno-gospodarczo-kulturowych zachodzących w przestrzeni Polski i świata oraz ich wpływu 
na kształtowanie się zachowań społecznych. system wartości i jego zróżnicowanie, rodzina i jej przemiany, praca, religijność 
społeczeństwa jako wymiar wartości, style życia – ich zróżnicowanie i przemiany, przywileje i wykluczenie społeczne, kapitał społeczny 
i kultura zaufania, narodowość i etniczność, współczesna młodzież – trendy kulturowe i formy organizacji, nowe media, anatomia 
kontrowersyjnych zjawisk społecznych charakterystycznych dla czasów współczesnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_U01, K_U04, K_K02 

Współczesne 
konflikty o 
przestrzeń. Miejska 
etnografia krytyczna 

   30     30 2,5 T, 
prace zaliczeniowe 

 Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe  

Celem ćwiczeń jest wykorzystanie metod etnografii krytycznej do analizy konfliktów przestrzennych towarzyszących współczesnemu 
rozwojowi miast. Punktem wyjścia do dyskusji o wybranych problemach społecznych będą wyniki badań terenowych prowadzonych 
przez osoby uczestniczące w zajęciach, wzbogacone o wnioski z literatury naukowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U01, K_K03 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e 

         3,0    

Treści 
programowe  

Student wybiera z oferty UW przedmiotów typu OGUN. W ramach 6 ECTS przypadających na przedmioty ogólnouniwersyteckie min 5 
ECTS powinno przypadać na przedmioty z obszaru nauk humanistycznych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 670 + OGUN 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1450 + 
OGUN 
 
 
 
OBJAŚNIENIA 

Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 

Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 11% 

Dziedzina nauk społecznych geografia społecznoekonomiczna i gospodarka  
przestrzenna 

60% 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 11% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce  
i administracji 

13% 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0319 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 36 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

110 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

- 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

83,5 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy  
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Załącznik nr 136 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin Dyscyplina wiodąca 

Nauki społeczne Nauki o polityce i 
administracji 

63% Nauki o polityce i administracji 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 8%  
Nauki społeczne Nauki o bezpieczeństwie 6%  
Nauki humanistyczne Historia 13%   

Nauki humanistyczne Nauki i kulturze i religii 8%  
Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2%  
Razem:  100%  
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2. Kierunek studiów: studia wschodnie 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugi stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia PRK typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę ogólną  z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, nauki o 
polityce i administracji, nauk socjologicznych oraz nauk o kulturze i religii stanowiących 
podstawę teoretyczną odbywanych studiów 

P7S_WG 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 
dotyczące mechanizmów lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływu na bieżącą 
politykę państw obszaru studiów (Europy Wschodniej, Rosji, Europy Środkowej, Azji 
Środkowej, Bałkanów i Kaukazu) 

P7S_WG 
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K_W03 posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania 
społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów 
globalnych i kontynentalnych 

P7S_WG 

 

K_W04 posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w 
sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, 
zróżnicowań kulturowych i narodowych  oraz ich wpływu na sytuację w regionie 

P7S_WG 

K_W05 ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych 
naukach społecznych i humanistycznych 

P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją 
panującą w wybranym regionie studiów 

P7S_WK 

K_W07 zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą 
międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P7S_WK 

K_W08 posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy 
wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz 
udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę i rozwiązywać złożone zadania dzięki gruntownej 
znajomości terminologii stosowanej w badaniach nad obszarem studiów, również w 
wybranym języku obcym, protokołu i praktyki dyplomatycznej, oraz podstawowych 
elementów prawa konsularnego i dyplomatycznego 

P7S_UW 

 

K_U02 wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy 
dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
technologicznych 

P7S_UW 

K_U03 komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące diagnozy i 
prognozowania kierunków przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, 
kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań, jest w stanie prowadzić debatę 
dotyczącą problematyki regionu będącego przedmiotem jego badań 

P7S_UK 

 

K_U04 w dyskusji trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany 
polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania 

P7S_UK 

K_U05 ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie P7S_UK 

K_U06 zna zasady tworzenia podstawowych form korespondencji dyplomatycznej, potrafi 
zastosować formy tej korespondencji w innych dziedzinach działalności 

P7S_UK 
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K_U07 posługiwać się językiem rosyjskim lub angielskim na poziomie biegłości B2+ wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub innym językiem  kongresowym 
na poziomie B2, oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii specjalistycznej z obszaru 
nauk politycznych i stosunków międzynarodowych 

P7S_UK 

 

K_U08 posługiwać się jednym z języków regionu będącego przedmiotem jego specjalizacji na 
poziomie A2, B1 lub B2  

P6S_UK            

K_U09 kierować pracą zespołu analizującego bieżącą sytuację społeczno-polityczną w wybranym 
regionie 

P7S_UO 

K_U10 samodzielnie realizować permanentne dokształcanie w zakresie problematyki społeczno-
kulturalnej regionu specjalizacji 

P7S_UU 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo 
informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji 

P7S_KK 

K_K02 rozumie i akceptuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu kwestii poznawczych i 
praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki międzynarodowej i stosunków 
własnego kraju z krajami regionu specjalizacji 

P7S_KK 

K_K03 podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, 
współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym 

P7S_KO 
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K_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując swoją wiedzę i 
kompetencje dotyczące współpracy międzynarodowej 

P7S_KO 

K_K05 realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

P7S_KO 

K_K06 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i 
samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach 
polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) 
ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu 

P7S_KR 

 

K_K07 realizując etos zawodu specjalisty ds. problematyki obszaru postkomunistycznego jest gotów 
przestrzegać zasad etyki zawodowej a także podejmować działania na rzecz przestrzegania 
tych zasad 

P7S_KR 
 
 

   

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Semestr dla kierunku studia wschodnie 
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu A lub 

grupy zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

1. Wykłady  
OG-UN UW  
(do wyboru) 

         30 3 EU / EP, E, T 
Zgodnie z opisem 
przedmiotu 

B 
 

zgodnie z 
wyborem 
studenta 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 
 
 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

 
Nazwa przedmiotu 
B lub grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 
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1. Polska polityka 
wschodnia XVII - 
XX w. 

30        30 2 EU, OZ B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Wykład zawiera omówienie podstaw polskiej polityki wschodniej od XVI w. do 1914 r., ze szczególnym uwzględnieniem polityki 
Rzeczypospolitej wobec Rosji na wschodzie (tereny sporne Ukrainy zadnieprzńskiej; Smoleńszczyzna), północnym-wschodzie 
(Inflanty – Łotwa, Estonia, Kurlandia) i południowym-wschodzie (Zaporoże i południowa Ukraina) w kontekście zmieniających się sojuszy 
europejskich. Wykład zawiera: 1 .Zagadnienia wstępne. Definicje Wschodu (bliższego – dalszego). Rzeczpospolita a Polska. Korona a 
Wielkie Księstwo Litewskie. Główne kierunki polityki wschodniej Rzplitej. Główne etapy polskiej polityki wschodniej. 
2. Pierwsze konflikty z Moskwą (przełom XV/XVI w.). Rola Litwy w genezie konfliktów. Historiografia polska w interpretacji 
tego okresu (szkoła krakowska et al.). Kierunki polityki Jagiellonów: spory o granicę wschodnią (zagrożenie tatarsko - tureckie, ,,obrona 
potoczna”). 3.Polityka wschodnia w XVI stuleciu: rywalizacja o dominium Maris Baltici za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego (żegluga 
Narewska). 4. Rywalizacja o dostęp do Morza Czarnego. Unia Lubelska i jej konsekwencje dla polskiej polityki wschodniej. 4. 
Interwencja polska w Rosji na początku XVII stulecia. Polityka wschodnia Wazów. Koncepcja państwa polsko-litewsko-moskiewskiego. 
Przyczyny interwencji. Dymitriady. Pokój ,,wieczysty” w Polanowie (1634). 5. Kwestia ukraińska w polskiej polityce wschodniej. Ziemie 
ukrainne w Koronie po Unii Lubelskiej. Unia Brzeska i jej konsekwencje. Kozaczyzna jako obrońca prawosławia. Powstania kozackie. 
Kozacy rejestrowi. Wojna kozacka 1648-1657. Ugoda perejasławska (1654). Ugoda hadziacka (1658). Rzeczpospolita jako państwo 
trojga narodów – geneza koncepcji i przyczyny jej klęski. 6. Polska polityka wschodnia w XVIII w. August II i August III a Rosja. Stanisław 
A. Poniatowski i jego polityka wschodnia. Koncepcje monarchistyczne i republikańskie. ,,Familia”. Reformy. Rola posłów moskiewskich w 
polityce polskiej. System północny i południowy. Sejm Wielki. Konstytucja 3 maja. Rozbiory. 7. Polska polityka wschodnia w okresie 
porozbiorowym. Wielość ośrodków prowadzących lub aspirujących do prowadzenia polityki. Dwie koncepcje: ugodowa - ,,realistyczna” i 
antyrosyjska - ,,niepodległościowa”. Podział na kraj i emigrację. Nurty ugodowe w kraju. Nurty niepodległościowe w kraju. Wielka 
Emigracja. Romantyzm a polityka wschodnia. Słowianofilstwo polskie i rosyjskie. 8. Polityka wschodnia Adama Jerzego Czartoryskiego. 
Ewolucja poglądów Czartoryskiego. Od oparcia o Rosję do walki z nią. Dyplomacja Czartoryskiego,zaangażowanie na Bałkanach, w 
Turcji etc. 9. Sytuacja w II połowie XIX w. Porównanie zaborów i tamtejszych ośrodków aspirujących do prowadzenia polityki polskiej. 
Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane. Zabór pruski. Zabór austriacki. Autonomia Galicji (po 1867 r.). Trójlojalizm. 10. Aleksander 
Wielopolski – próba sojuszu z Rosją. Reformy w Królestwie. Nurty ugodowe. Powiązania Wielopolskiego, jego wizja pracy organicznej. 
Powstanie styczniowe 1863/64 r. Klęska koncepcji margrabiego. 11. Polskie partie i stronnictwa a ich stosunek do Rosji. Liga Narodowa i 
jej przybudówki: ZET, TON, Polska Macierz Szkolna. Stanowisko socjalistów. Poglądy ludowców. Nurty zachowawcze i konserwatywne. 
(do 1914 r.). 12. Koncepcje Romana Dmowskiego. 13.U progu niepodległości.. Nurt niepodległościowy przełomu XIX /XX w. Wczesne 
poglądy Józefa Piłsudskiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U03 
K_K02, K_K03, K_K05 
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2. Metodologia 
nauk społecznych 

 30       30 2 ZP / ZU, AZ, OZ B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Problematyka metodologiczna współczesnych nauk społecznych, w tym m. in.: 
Pojęcie nauki i naukowości. Nauka a wiedza potoczna. Nauka jako instytucja społeczna. Teoria a praktyka. Twierdzenia i teorie w 
naukach społecznych. Budowanie teorii: aksjomaty, pojęcia, hipotezy, definicje i rodzaje. Wskaźniki i ich rodzaje. Klasyfikacje i typologie. 
Pomiar i typy skal pomiarowych. Operacjonalizacja. Paradygmaty badawcze. Metody ilościowe i jakościowe. Socjologia tradycyjna a nurt 
humanistyczny. 
Zajęcia 'Metodologia badań społecznych", mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w ramach programu 
Specjalistycznych Studiów Wschodnich. W trakcie zajęć studenci zaznajomią się z metodami i technikami w badaniach społecznych 
(politologii, socjologii, etnologii i in.) ukierunkowanych na różne aspekty Europy Wschodniej. Prześledzą kolejne etapy procesu 
badawczego i wiążące się z nimi problemy. Ma to posłużyć do prawidłowego zaprojektowania własnego procesu badawczego przez 
studenta. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05 
K_U01 
K_ K02 

3. Procesy 
integracji 
politycznej i 
gospodarczej w 
Europie 

 30       30 3 ZP / ZU, AZ, OZ B Nauki o polityce i 
administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Omawiane są trzy aspekty historyczne integracji: integracja krajów Europy Zachodniej (EWG) po II wojny światowej, próby integracji 
krajów komunistycznych  (RWPG), procesy integracji ogólnoeuropejskiej po 1990 roku (UE). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W08 
K_U02 
K_K04, K_K05 
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4.Polityka 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 

  30            30 3 ZP / ZU, AZ, OZ B  Nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia zawierają ogólne omówienie zmiany architektury bezpieczeństwa Europy i Azji po zimnej wojnie, polityki i strategii mocarstw oraz 
NATO i Unii Europejskiej w XXI wieku, przyczyn i przebiegu współczesnych wojen oraz konfliktów lokalnych, zagrożeń terrorystycznych, 
polityki bezpieczeństwa Polski oraz innych państw regionu po 1989 roku. 
Zajęcia omawiają szczegółowo: 
- genezę i przebieg oraz uwarunkowania zakończenia zimnej wojny; 
- politykę i strategię bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji i Kaukazu w latach transformacji; 
- politykę i strategię bezpieczeństwa NATO i UE po 1991 roku, założenia i cele Programu Partnerstwo dla Pokoju; 
- przyczyny polityczno-militarne współczesnych wojen i konfliktów lokalnych oraz zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa świata; 
- miejsce i rolę Polski w budowaniu bezpieczeństwa europejskiego; 
- potęgi militarne współczesnego świata i zasięg ich wpływów polityczno-wojskowych. 
Zostaną zaprezentowane przykłady konfliktów i zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, Kaukazu i Azji oraz regionu Morza Czarnego 
i Bliskiego Wschodu. 
Studenci zapoznają się również z głównymi kierunkami debaty politologów i strategów wojskowych odnośnie do roli i siły militarnej 
wschodzących potęg, takich jak: Chiny, Indie, Japonia, Brazylia, Turcja, Pakistan oraz odradzającej się szybko globalnej pozycji 
militarnej Rosji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W08 
K_U04, K_U05 
K_K06 

5. Wykłady  
OG-UN SEW 
(HUM) 

30              30 3 EP / EU, OZ 
B 

 

Z dziedziny nauk 
humanistycznych 

zgodnie z 
wyborem 
studenta 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zgodnie z opisem przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Nazwa 
Przedmiotu C lub 
grupy zajęć 
 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

1. Historia regionu 
w XX wieku 
(specjalizacja 
podstawowa) 
 

30   30     60 5  (3+2) EU / EP, E, T, OZ 
 
ZP / ZU, AZ, OZ 

B 
 

Historia  
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje 
zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05 
K_U02 
K_K02, K_K05 

2. Geografia 
polityczna regionu 
(specjalizacja 
podstawowa) 

30        30 3 EU / EP, E, OZ, B 
 

Nauki o polityce i 
administracji   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Mapa polityczna regionu w przeszłości i obecnie. Terytoria państw i ich granice. Konflikty zbrojne. Geografia wyborcza. Ekonomiczne i 
polityczne organizacje międzynarodowe w regionie. Problem globalizacji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U04 
K_K03, K_K05, K_K06 

3. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. 
podstawowa) cz. 1 

 30       30 2 ZP / ZU, Proj, AZ, 
OZ 

B 
 

Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06 
K_U03, K_U05, 
K_K01, K_K03 

4. Wykłady 
monograficzne 
/gościnne SEW 

15        15 2 ZP,  T + E, OZ, AZ B 
 

Nauki o polityce i 
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie, 
historia, nauki o 
kulturze i religii  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z opisem przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu; 
K_W01, K_W02, K_W04 
K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K02 

5. Lektorat języka 
specjalizacji  
podstawowej 

   60     60 2 ZP, AZ, OZ   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu 
K_U08 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu A lub 
grupy zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 
 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Nazwa przedmiotu 
B lub grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

1. Polska polityka 
wschodnia XX -
XXI w. 

30              30 2 EU, OZ 
B 

  

Nauki o polityce i 
administracji   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Wizje polskiej granicy i polityki wschodniej w koncepcjach głównych obozów politycznych podczas I wojny światowej. Instrumenty 
prowadzenia polityki wschodniej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Prometeizm, polityka mniejszościowa i relacje polski z ZSRS 
po Traktacie Ryskim. Czynnik wschodni a geneza II wojny światowej. Ograniczona suwerenność i myśl polityczna emigracji w dobie 
komunizmu. Polityka wschodnia jako kluczowy element myślenia opozycji demokratycznej w PRL. Wschód jako wyzwanie dla polityki 
zagranicznej III RP. 
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W czasie zajęć zostanie omówiona koncepcja federacyjna i inkorporacyjna polityki wschodniej w kontekście dominujących koncepcji 
ideologicznych I połowy XX wieku. Wojna 1920 jako mit założycielski II Rzeczypospolitej i czynnik kształtujący nasze rozumienie 
wschodu i polityki wschodniej. Rola systemu politycznego ZSRS w kształtowaniu polityki wschodniej II RP. Korelacje pomiędzy polityką 
mniejszościową i polityka wschodnią. Nowatorskie koncepcje polityki wschodniej w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego, 
środowiska „Buntu Młodych” i w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Wpływ słabości polityki wschodniej II RP na sytuację podczas II wojny 
światowej i bezpośrednio po niej. Niesuwerenność PRL jako źródło sporów i budowy zamrożonych konfliktów na wschodzie. Spór o 
politykę wschodnią na emigracji i rola „Kultury” w przygotowaniu „jesieni ludów” 1989 r. Ograniczenia i szanse polityki wschodniej polski 
po roku 1989/1991. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W08 
K_U04, K_U05 
K_K01, K_K05 

2. Teoria 
stosunków 
międzynarodowyc
h 

30              30 3 EU, OZ 
B 

  

Nauki o polityce i 
administracji   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Przedmiot obejmuje problematykę stosunków międzynarodowych w ujęciu systemowym. Omówiony jest przedmiot, metody badawcze i 
główne nurty w nauce o stosunkach międzynarodowych. Wprowadzone jest pojęcie sytemu stosunków międzynarodowych, 
podstawowe formy eksplikacji tego pojęcia, jego struktura, funkcjonowanie i rozwój. 
Scharakteryzowane są sposoby klasyfikacji systemu stosunków międzynarodowych. Wykład obejmuje także problematykę uczestników 
stosunków międzynarodowych – państwo, jego atrybuty, oraz metody i środki realizacji polityki zagranicznej, a także specyfika 
funkcjonowania organizacji międzynarodowych w systemie światowym.Wykład obejmuje problemy istoty, przedmiotu i metod 
badawczych w nauce o stosunkach międzynarodowych. Objaśnia główne paradygmaty badawcze – klasyczny, modernistyczny, 
strukturalny, realizm i neorealizm, a także dylematy podejścia postmodernistycznego – pluralizm i globalizm. 
W drugiej części wprowadzone zostaje pojęcie systemu stosunków międzynarodowych, jego istota, struktura, funkcjonowania i takie 
cechy jak współzależność, transgraniczność i transnarodowość, globalizacja. 
Omówione są problemy klasyfikacji, ewolucji jego form polaryzacji (zerobiegunowość- model monopolarny- wielobiegunowość), a także 
takie kategorie jak hegemonia, konflikt, współpraca, globalne „sterowanie” i strategie zachowań w systemie, atrybuty państwowości, 
współczesne ujęcie problemu suwerenności, metody i środki realizacji polityki zagranicznej państw. Przedstawione są modele 
analityczne: nurt klasyczny, podejście komparatystyczne, model adaptacyjny Rosenaua, teorie ról Holstiego, model środowiskowy. 
Końcowa część wykładu obejmuje problem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, rolę i funkcje organizacji  
 międzynarodowych, problem ich autonomiczności w systemie. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05 
K_U01, K_U10 
K_K02, K_K04, K_K07 

3. Warsztaty 
tłumaczeniowe – 
teksty 
specjalistyczne 
cz.1 

          30    30 2 ZP / ZU, AZ, OZ 
 

 

Językoznawstwo 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów słownictwa rosyjskiego lub angielskiego z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych i 
gospodarczych. Na zajęciach studenci ćwiczą umiejętności tłumaczenia i omawiania rosyjskojęzycznych/anglojęzycznych tekstów z 
zakresu kultury, historii oraz polityki państw obszaru postsowieckiego, jak również prowadzenia dyskusji w języku rosyjskim/angielskim. 
Celem zajęć jest ugruntowanie i pogłębienie znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego przez lekturę wybranych tekstów i w ten 
sposób– dokładniejsze poznanie wybranych zagadnień z historii Rosji, Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu. Zajęcia 
skoncentrowane są głównie na opanowaniu umiejętności samodzielnego tłumaczenia, poprawnej analizy, interpretacji źródeł 
drukowanych oraz prowadzeniu dyskusji w języku rosyjskim lub angielskim. Celem zajęć jest również wykształcenie automatyki 
mówienia i umiejętności swobodnego wyrażania myśli na wybrane tematy związane z historią, kulturą, polityką państw obszaru 
postsowieckiego. Na zajęciach studenci poznają specjalistyczną terminologię prasową i język rosyjskojęzycznych/anglojęzycznych 
mediów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U06 
K_K05, K_K06 

4. Wykład 
monograficzny w 
języku angielskim  

30              30 4 EP, E, OZ  B 

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki 
socjologiczne, 

nauki o 
bezpieczeństwie, 
historia, nauki o 
kulturze i religii, 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu; 

K_W01, K_W02, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K02 

5. Objazd 
naukowy  

      30        30 3 Proj, AZ, OZ B  

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki 
socjologiczne, 

nauki o 
bezpieczeństwie, 
historia, nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zgodnie z wyznaczoną trasą i opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04 
K_U02, K_U03, K_U09 
K_K01, K_K03, K_K05 

Nazwa 
przedmiotu C lub 
grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 
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1. Transformacja 
ustrojowa  po 
upadku 
komunizmu i 
systemy polityczne 
w regionie  (spec. 
podstawowa) 

  30            30 3 EU / EP, E, AZ, OZ 
B 

 

Historia, nauki o 
polityce i 

administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z transformacją polityczną i ekonomiczną po upadku systemu komunistycznego. 
Zostaną przedstawione nowe modele gospodarcze oraz czynniki kształtowania nowych systemów politycznych w krajach regionu. 
Zajęcia mają za zadanie: 
• pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów, 
• dać jej zastosowanie praktyczne, 
•wykształcić umiejętność interpretowania współczesnych zjawisk politycznych i ekonomicznych w krajach przechodzących okres 
transformacji ustrojowej. 
• mobilizować studentów do systematycznej pracy. 
Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności analizy i interpretowania zjawisk politycznych i gospodarczych w procesie 
przemian ustrojowych po 1991 roku. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych wydarzeń w 
procesach transformacji politycznej i ekonomicznej, a także wpoić studentom podstawowe umiejętności badania, analizy i 
interpretowania zjawisk życia politycznego i gospodarczego w kontekście transformacji postkomunistycznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W07 
K_U02, K_U05 
K_K01, K_K05 

 

2. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. 
podstawowa) cz. 2 

  30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ, 
Proj 

 

B 

Nauki o kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06 
K_U03, K_U05 
K_K01, K_K03 

3. Zagadnienia 
narodowościowe  i 
wyznaniowe 
regionu 
(specjalizacja 
podstawowa) 

  30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ B 
Nauki 

socjologiczne,  
nauki o kulturze i 

religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych w regionie. Omawiane są podstawowe pojęcia, 
wskazywane główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych oraz sytuacji konfliktowych. 
Analiza sytuacja w regionie. 
Wprowadzenie studentów w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa 
etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności 
etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej 
poszczególnych regionów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06 
K_U02, K_U04 
K_K03, K_K05, K_K06 
 

4. Wykład 
specjalizacyjny 30              30 3 EU, E, OZ B  

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki 
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 socjologiczne, 
nauki o 

bezpieczeństwie 
historia, nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

5. Proseminarium 
specjalizacyjne      30          30 4 AZ, OZ, PP B  

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki 
socjologiczne, 

nauki o 
bezpieczeństwie 
historia, nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Proseminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W05 
K_U01, K_U02 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05 

6. Lektorat języka 
spec. podstawowej       60        60 2 ZP/ ZU,AZ, OZ   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu; 

K_U08 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu A lub 
grupy zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

1. Zajęcia 
OG-UN UW  
(do wyboru)  

              
30 3 EU / EP, E, T 

Zgodnie z opisem 
przedmiotu 

B 
 

Zgodnie z 
wyborem 
studenta 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

 
Nazwa 
przedmiotu B lub 
grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

1. Teoria i 
praktyka 
dyplomacji 

30              30 3 EU,OZ B  Nauki o polityce i 
administracji  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także 
teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. 
Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować. 
Poznają znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Poznają praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych 
lub ich zaniechania. 
1. Dyplomacja: podstawowe definicje i pojęcia. Fundamenty prawne dyplomacji. Czym jest dyplomacja? Kim są dyplomaci? Cele 
dyplomacji. Korespondencja dyplomatyczna. Jawność i niejawność korespondencji. Immunitet dyplomatyczny. 
2. Współpraca międzynarodowa i dyplomacja. Jej formy i tradycyjne szkoły. Polska dyplomacja w okresie przełomu po 1989 roku. 
3. Pomiędzy formą, ideą, a rzeczywistością. Rodzaje dokumentów dyplomatycznych. Konwencje dyplomatyczne i konsularne. 
4. Traktaty, umowy międzypaństwowe i międzyrządowe, porozumienia międzyministerialne, umowy o współpracy w świetle ich 
praktycznych konsekwencji dla współpracy międzynarodowej. Wprowadzanie umów międzypaństwowych w życie. Procesy legislacyjne. 
5. Modele dyplomacji i ich zależność od ustroju państwa, jego celów polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ich wpływ na zawierane umowy 
i porozumienia. Praktyka dyplomatyczna i praktyka konsularna. 
6. Mniejszości narodowe w konwencjach międzynarodowych i umowach międzypaństwowych: praktyka Polski i jej sąsiadów.  
7. Wpływ prawa międzynarodowego i wewnętrznego na wykonywanie zobowiązań traktatowych. 
8. Prawda historyczna: przeszkoda czy nieoceniona pomoc w dyplomacji? 
9. Rola współpracy kulturalnej i naukowej we współpracy międzynarodowej. Casus: Polska – Obwód Kaliningradzki FR 
10. Dyplomacja w warunkach braku niezależności: Polska 1939 – 1989. Konsekwencje błędów i zaniechań dyplomacji na przykładzie 
stosunków polsko – radzieckich w czasie II wojny światowej. Konsekwencje braku stosunków dyplomatycznych i konsularnych. 
11. Dyplomacja na usługach polityki czy w jej służbie? Praktyczne zastosowanie źródeł w budowaniu współczesnych stosunków 
dyplomatycznych: Polska – Białoruś, Polska - Rosja. 
12. Protokół dyplomatyczny w praktyce. Moralność, etyka, szacunek. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07, K_W08 
K_U11, K_U06, K_U09 
K_K07 

2. Warsztaty 
tłumaczeniowe – 
teksty 
specjalistyczne 
cz.2 

          30    30 2 ZP / ZU, AZ, OZ  
Językoznawstwo  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Zajęcia przewidują tłumaczenie tekstów z języka obcego na język ojczysty. Rozwiązywane są różne problemy translatorskie, związane 
głównie z przekładem tekstów publicystycznych i specjalistycznych z zakresu tematyki dot. Europy Wschodniej i Środkowej. 
Na zajęciach tłumaczone są teksty różnego rodzaju trudności oraz różne pod względem stylistycznym. Omawiane są również problemy 
przekładu - nieprzetłumaczalność, dosłowność etc.; studenci poznają rolę tłumacza i dylematy jego „twórczości” – poszukiwanie 
słusznego rozwiązania, przeciwstawianie tekstów przetłumaczonych oryginałom, interpretacja, użycie zastępczych 
środków. Wiele uwagi poświęca się praktyce różnych typów przekładu, w tym m. in. tekstów publicystycznych o tematyce społeczno 
obyczajowej, politycznej i gospodarczej, tłumaczeniu różnego typu dokumentów o charakterze specjalistycznym, nazwisk i nazw 
geograficznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U01, K_U02, K_U06 
K_K05, K_K06 

3. Konwersatorium 
polityki 
zagranicznej  

  30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ, 
Proj B  Nauki o polityce i 

administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Konwersatorium polskiej polityki zagranicznej (Europa środkowo-Wschodnia i Bałkany) obejmuje zagadnienia związane z założeniami i 
praktyką ppz w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. 
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w po obradach Okrągłego Stołu. Polityka wschodnia w procesie włączania do wspólnot 
europejskich i NATO. Polska polityka zagraniczna w ramach Unii Europejskiej 
Wstęp, przedstawienie tematu  (koncepcje, idee, źródła oceny otoczenia międzynarodowego); zasady przygotowania prezentacji; 
• Polityka międzynarodowa RP w świetle expose MSZ 
• Reorientacja polityki zagranicznej w okresie przemian systemowych. (Wstępny etap polityki wschodniej; polityka „dwutorowości” wobec 
wschodnich sąsiadów w okresie rozpadu ZSRR) 
• Zamrożone konflikty: polsko-ukraiński, polsko-litewski i serbsko-chorwacki; podobieństwa, różnice, 
• Dyplomacja publiczna i rola organizacji pozarządowych w polityce zagranicznej 
• Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na politykę wschodnią. Rola i pozycja Polski w polityce sąsiedzkiej Unii Europejskiej. 
• Ukraina w polityce wschodniej Polski - bilans otwarcia, polityka polska wobec niepodległości i aspiracji 
europejskich Ukrainy; stosunki polsko-ukraińskie od wybuchu rewolucji godność. Perspektywy relacji polsko-ukraińskich  
• Białoruś w polityce wschodniej Polski (bilans otwarcia, polska polityka zagraniczna wobec władz i 
społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, Białoruś w polityce sąsiedztwa UE) 
• Stosunki z Litwą, Łotwą i Estonią (bilans WKL, stosunki w okresie dwóch dekad niepodległości i II Wojny Światowej, polska polityka 
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zagraniczna wobec niepodległych republik). 
• Rosja w polityce wschodniej Polski 
• Partnerstwo Wschodnie w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej 
• Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski. Kierunki polskiej pomocy rozwojowej. Polskie wsparcie dla rynkowych i 
demokratycznych reform w Europie Wschodniej. 
• Rola mniejszości polskiej i mniejszości narodowych w Polsce w stosunkach RP z sąsiadami (migracje po II wojnie światowej i po 1989, 
stosunek organizacji polskich do aspiracji niepodległościowych krajów b. ZSRR oraz mniejszości narodowych w Polsce do transformacji 
systemowej Polski) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K-W08 
K_U02, K_U05 
K_K05, K_K07 

4. Konwersatorium 
analityczne   30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ   

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki o 
bezpieczeństwie, 

Historia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Problemy metodologii pracy analitycznej. Specyfika sytuacji w państwach i regionach: Rosja, Europa Wschodnia, 
Kaukaz Płd, Azja Centralna, Europa Środkowa; Bałkany. Problemy energetyczne. Zajęcia praktyczne - analiza tekstów źródłowych, 
pisanie krótkich analiz. 
1. Wprowadzenie do zajęć (plan, organizacja zajęć, zasady zaliczeń, ogólne problemy analizy, podstawy krytyki źródeł) 
2. Zajęcia metodologiczne - podstawy krytyki źródeł 
3. Zajęcia metodologiczno-praktyczne – analiza tekstów źródłowych 
4. Zajęcia metodologiczne - zasady pisania analiz krótkich 
5. Specyfika sytuacji w regionach: Rosja 
6. Specyfika sytuacji w regionach: Ukraina 
7. Specyfika sytuacji w regionach: Mołdowa i Rumunia 
8. Specyfika sytuacji w regionach: Białoruś 
9. Specyfika sytuacji w regionach: Gruzja; Armenia i Azerbejdżan 
10. Specyfika sytuacji w regionach: Kazachstan, Kirgistan; Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan 
11. Aktualna sytuacja na Bałkanach Zachodnich: problem Kosowa; problem Bośni i Hercegowiny 
12. Wybrane problemy na obszarze Europy Środkowo-wschodniej: Węgry [lub inne wybrane państwo] 
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13. Problemy energetyczne w Eurazji (zasoby, infrastruktura, interesy, perspektywy) 
14. Współpraca Unii Europejskiej z partnerami wschodnimi 
15. Omówienia analiz przygotowanych na zaliczenie 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W07, K_W08 
K_U02, K_U05, K_U06 
K_K05, K_K06 

Nazwa 
Przedmiotu C lub 
grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

1. Historia regionu 
w XX wieku (spec. 
II) 

30   30     60 5  (3+2) EU / EP, E, T, OZ 
 
ZP / ZU, AZ, OZ 

B 
 

Historia  
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje 
zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W05 
K_U02 
K_K02, K_K05 

2. Geografia 
polityczna regionu 
(spec. II) 

30        30 3 EU / EP, E, OZ, 
 

B 
 

Nauki o polityce i 
administracji   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Mapa polityczna regionu w przeszłości i obecnie. Terytoria państw i ich granice. Konflikty zbrojne. Geografia wyborcza. Ekonomiczne i 
polityczne organizacje międzynarodowe w regionie. Problem globalizacji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U04 
K_K03, K_K05, K_K06 

3. Współczesna 
kultura i życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. II) 
cz.1 

  

30       30 2 ZP / ZU, Proj, AZ, 
OZ 

B 
 

Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06 
K_U03, K_U05 
K_K01, K_K03 

4. Wykłady 
monograficzne/ 
gościnne SEW 

15        15 2 ZP,  T + E, OZ, AZ B 
 

Nauki o polityce i 
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie 
historia, nauki o 
kulturze i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu 
K_W01, K_W02, K_W04 
K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K02 

5. Lektorat języka 
spec. podstawowej       60        60 2 ZP / ZU, AZ, OZ   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu; 
K_U08 

6. Seminarium 
magisterskie w 
specjalizacji 
podstawowej 

    30          30 4 AZ, OZ, PP 
B 

 

Nauki o polityce i 
administracji, 

nauki 
socjologiczne, 

nauki o 
bezpieczeństwie, 
historia, nauki o 
kulturze i religii, 

Językoznawstwo       
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Opanowanie zasad wyboru tematu, gromadzenia materiału źródłowego oraz techniki pisania pracy magisterskiej. 
Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu. Celem seminarium jest 
przygotowanie prac magisterskich. Szczegółowy opis zob. przy opisie grupy zajęciowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06 
K_U04, K_U08, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K06 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu A lub 

grupy zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Nazwa 
przedmiotu B lub 
grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Nazwa 
Przedmiotu C lub 
grupy zajęć 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

1. Transformacja 
ustrojowa  po 
upadku 
komunizmu i 
systemy polityczne 
w regionie  (spec. 
II) 

  30            30 3 EU / EP, E, AZ, OZ 
B 

 

Historia, nauki o 
polityce i 

administracji 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z transformacją polityczną i ekonomiczną po upadku systemu komunistycznego. 
Zostaną przedstawione nowe modele gospodarcze oraz czynniki kształtowania nowych systemów politycznych w krajach regionu. 
Zajęcia mają za zadanie: 
• pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów, 
• dać jej zastosowanie praktyczne, 
•wykształcić umiejętność interpretowania współczesnych zjawisk politycznych i ekonomicznych w krajach przechodzących okres 
transformacji ustrojowej. 
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• mobilizować studentów do systematycznej pracy. 
Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności analizy i interpretowania zjawisk politycznych i gospodarczych w procesie 
przemian ustrojowych po 1991 roku. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych wydarzeń w 
procesach transformacji politycznej i ekonomicznej, a także wpoić studentom podstawowe umiejętności badania, analizy i 
interpretowania zjawisk życia politycznego i gospodarczego w kontekście transformacji postkomunistycznej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06, K_W07 
K_U02, K_U05 
K_K01, K_K05 

 

2. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. II) 
cz. 2 

  30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ, 
Proj 

B 

 

Nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04, K_W06 
K_U03, K_U05 
K_K01, K_K03 
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3. Zagadnienia 
narodowościowe i 
wyznaniowe 
regionu (spec. II) 

  30            30 2 ZP / ZU, AZ, OZ 
B 

 

Nauki 
socjologiczne, 

nauki o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych w regionie. Omawiane są podstawowe pojęcia, 
wskazywane główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych oraz sytuacji konfliktowych. 
Analiza sytuacja w regionie. 
Wprowadzenie studentów w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa 
etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności 
etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej 
poszczególnych regionów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03, K_W04, K_W06 
K_U02, K_U04 
K_K03, K_K05, K_K06 

4. Lektorat języka 
spec. podstawowej       60        60 2 ZP/ ZU,AZ, OZ 

 

 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z opisem przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu; 

K_U08 
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5. Egzamin 
certyfikacyjny z 
jęz. spec. 
podstawowej 

                 2 EP, T + EU 
  

 
Językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Zgodnie z opisem przedmiotu i poziomu w ESOKJ 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Zgodnie z opisem przedmiotu i poziomu w ESOKJ 

6. Seminarium 
magisterskie w 
specjalizacji 
podstawowej 

    30          30 19 AZ, OZ, PP 
B 

 

Nauki o polityce i 
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie, 
historia, nauki o 
kulturze i religii, 
Językoznawstwo       

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C 

Opanowanie zasad wyboru tematu, gromadzenia materiału źródłowego oraz techniki pisania pracy magisterskiej. 
Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu. Celem seminarium jest 
przygotowanie prac magisterskich. Szczegółowy opis zob. przy opisie grupy zajęciowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06,  
K_U04, K_U08, K_U09, K_U10 
K_K01, K_K04, K_K06 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
– ZU – zaliczenie ustne 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– AZ – aktywność na zajęciach 
– OZ – obecność na zajęciach 
–  PP -- praca pisemna 
–  

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne Nauki o polityce i administracji                                              27% 

Nauki społeczne Nauki socjologiczne                      10% 

Nauki społeczne Nauki o bezpieczeństwie                                9% 

Nauki humanistyczne Historia 19% 
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Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii           13% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo                     5% 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod ISCED 0312, 0314, 0232, 0221 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 87 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

0    

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

104 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 
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Załącznik nr 137 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

prowadzonych w języku angielskim 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

filozofia 4  

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 8  

 nauki prawne 8  

 geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

8  

 nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

4  

 pedagogika 4  

 nauki o zarządzaniu i jakości 12  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 12  

 nauki chemiczne 12  

 nauki fizyczne 8  

 nauki o Ziemi i środowisku 20  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: Sustainable Development 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Sustainable Development 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach P7S_WG; P7S_WK 

K_W02 zna globalne i regionalne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz 
rozumie wzajemne powiązania pomiędzy nimi 

P7S_WK 

K_W03 rozpoznaje problemy i wyzwania zrównoważonego rozwoju i potrafi dobrać metody, 
narzędzia oraz procedury prowadzące do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju 
w różnych skalach przestrzennych (globalne, regionalne, lokalne) oraz branżowych 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W04 zna obowiązujące prawo dot. wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz 
międzynarodowe i krajowe instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki 
zrównoważonego rozwoju 

P7S_WK 

K_W05 zna i potrafi właściwie wykorzystać społeczne, prawne i technologiczne oraz 
planistyczne i ekonomiczne narzędzia służące wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w 
różnych obszarach działalności 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W06 zna i potrafi dobrać zależnie od celu właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju P7S_WK 
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K_W07 umie stosować interdyscyplinarne podejście do zrównoważonego rozwoju, z 
wykorzystaniem informacji z różnych dziedzin oraz potrafi ocenić wkład tych dziedzin 
w rozwiązywanie problemów/wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem 

P7S_WG; P7S_WK 

K_W08 rozpoznaje źródła wsparcia i posiada umiejętność przygotowania wniosków stosownych 
aplikacji 

P7S_WK 

K_W09 wie gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji i baz danych oraz potrafi 
weryfikować te dane 

P7S_WK 

K_W10 dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych P7S_WG; P7S_WK 

K_W11 zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej P7S_WG; P7S_WK 

K_W12 zna warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej P7S_WK 

 
Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 inicjować, aktywnie uczestniczyć i prowadzić zespoły przygotowujące dokumenty oraz 
strategie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w różnego rodzaju instytucjach 
oraz organach różnego szczebla zarządzania, a także w ramach ruchów obywatelskich i 
innych inicjatyw społecznych 

P7S_UW; P7S_UK; P7S_UO 

K_U02 pracować interdyscyplinarnie i międzysektorowo – czerpać wiedzę z różnych dyscyplin 
przedmiotowych oraz sektorów instytucjonalnych i niezależnych w celu syntezy 
nowych pomysłów oraz koncepcji 

P7S_UW; P7S_UK; P7S_UO 

K_U03 przeprowadzać ewaluację podjętych działań służących osiąganiu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju oraz pisać raporty i je prezentować 

P7S_UW; 

K_U04 stawiać krytyczne pytania oraz znajdować odpowiednie rozwiązania P7S_UW 

K_U05 wykorzystywać metody komunikacji społecznej oraz promocji i edukacji w działaniach 
wdrażających rozwiązania zrównoważonego rozwoju 

 

K_U06 uczestniczyć w międzynarodowych i lokalnych inicjatywach oraz debatach 
akademickich i praktycznych na temat zagadnień zrównoważonego rozwoju 

P7S_UK; 
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K_U07 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla 
rozwiązania problemów zrównoważonego rozwoju 

P7S_UW 

K_U08 planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej P7S_UU 

K_U09 Stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np.: GIS, teledetekcja) P7S_UW 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji P7S_KK; P7S_KO 

K_K02 wykorzystuje nowe technologie i media w efektywnej komunikacji (sztuka wystąpień 
publicznych) i autoprezentacji 

P7S_KO; 

K_K03 skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z 
różnych dziedzin 

P7S_KR; P7S_KO 

K_K04 doskonali swoje umiejętności zawodowe oraz przestrzega zasad etyki zawodowej P7S_KK; P7S_KO; P7S_KR 

K_K05 weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych P7S_KK; P7S_KO 

K_K06 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii P7S_KK; P7S_KR 

K_K07 dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy badawczej P7S_KK; P7S_KO; P7S_KR 

K_K08 wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu P7S_KK; P7S_KR 

K_K09 koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i 
zarządzania czasem 

P7S_KK; P7S_KO 

K_K10 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 
– znak _ (podkreślnik), 
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy 

4. Semestr dla kierunku: Sustainable Development 
(Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie, w takim przypadku kolejne tabele należy numerować 4.1; 4.2; 4.3) 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Global changes 
and the outlook 
to sustainable 
development 

30        30 2 T  Nauki biologiczne; 
ekonomia i finanse; 
Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Global changes 
and the outlook 
to sustainable 
development 

1. An introduction to causes and mechanisms of global environmental changes. 
2. The history of interactions between human and nature. 
3. The mechanisms, causes and consequences of the climate change, water depletion and disturbance of water cycling, pollution and disruption of 

biogeochemical cycles, and biodiversity crisis. 
4. Historical and institutional background of the idea of sustainable development. 
5. The interdisciplinary character of the sustainability science. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W10; 
K_U02; K_U03; K_U07; 
K_K01; K_K04; K_K06; K_K07 
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Functioning of 
nature and 
ecosystem 
services 

30   30     60 4 EP B Nauki biologiczne; 
Nauki o Ziemi i 
Środowisku 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Functioning of 
nature and 
ecosystem 
services 

1. The energy flow in ecosystems. 
2. The key environmental cycles (water, phosphorous, nitrogen, carbon), 
3. Species interactions and trophic webs. 
4. Ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, cultural. 
5. The imbalance between exploitation of ecosystem services as the major source of environmental crisis. 
6. Functioning of selected ecosystems: oceans and coral reefs, freshwater, forests, wetlands, agro-ecosystems. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W06; K_W09; K_W10; 
K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K04; K_K07 

Emerging 
Sustainable 
Development 
Law 

30   30     60 4 EP  Nauki prawne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Emerging 
Sustainable 
Development 
Law 

1. Emergence of International Sustainable Development Law. 
2. Constitutionalization of Sustainable Development. 
3. Principles of International Law Related to Sustainable Development. 
4. Cross-Border Sustainable Development Legal Issues. 
5. Human Rights Dimension of Sustainable Development. 
6. Operationalizing Sustainable Development – from Global to Internal Level. 
7. Armed Conflicts and Sustainable Development. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; 
K_U02; K_U04; K_U05; 
K_K01; K_K03; K_K07; 
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Sustainable 
development 
economics 

30   30     60 4 EP B Ekonomia i 
finanse 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Sustainable 
development 
economics 

1. Basic economics 
2. Development economics 
3. Market failures and the environment 
4. Natural resources management 
5. Economic valuation of non-market goods 
6. Economic instruments of environmental policy 
7. Transforming the economy towards sustainable development 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05, K_W06; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; 

Climate change  30       30 3 E B Nauki o Ziemi i o 
środowisku; 
Nauki fizyczne 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Climate change 

1. Climate vs. weather. Climate system: components and parameters. Climate measurements and observations. 

2. Energy balance of planet Earth. Solar constant, planetary albedo, greenhouse effect. Climate forcings and feedbacks. 

3. Natural climate forcings and climate changes across geological history of the planet. Anthropocentric climate forcing and actual climate change. 

4. Human fingerprints on climate: evidence. 

5. Climate modelling: principles, verification, projections. Climate scenarios. Carbon budget. 

6. IPCC assessment reports. 1.5 degree and beyond. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W06; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Geographic 
Information 
System (GIS) as 
support in 
decision making 
process 

     30   30 3 Proj.  Ekonomia i 
finanse; Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
GIS as support in 
decision making 
process 

1. Spatial data resources. 
2. Spatial data models. 
3. File systems used in GIS. 
4. Management, analysis and presentation of spatial natural, economic and social information. 

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U09; 
K_K02; K_K04; K_K07; 

Challenges to 
social dimension 
of sustainability 

 30       30 3 E; T  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Challenges to 
social dimension 
of sustainability 

1. The main dimensions of social sustainability: equitable access and the sustainability of the community itself. 
2. Social sustainability within the frames of Sustainable Development Goals (SDGs). 
3. Social reception of SD concept. 
4. Challenges to social aspect of SD; the underlying social and psychological mechanisms ( e.g. bounded rationality model of decision making, not-

invented-here syndrome, conformity, categorization, principles of social influence). 
5. SD communication. 
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Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Thematic 
 seminar 

  30      30 3 Inne (ocena 
prezentacji 
wybranego tematu 
lub problematyki 
SD) 

B filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
Thematic seminar 
 

Obligatory seminar conducted by a coordinator supported by potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of 
research issues related to sustainable development. The seminar will start with a short review of the diploma thesis proposals presented by teachers. Then 
each student will present a topic that he would like to research. Potential supervisors of each topic will be invited for each presentation. After each 
presentation there will be a discussion about it, concerning in particular the specifics of the subject taken, spatial and temporal scope of research, possible 
research methods and data availability. 

 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K05; K_K07; K_K10 
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programu 
studiów 

The world at the 
crossroads 

 30       30 2 Z  filozofia, ekonomia 
i finanse, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe 
dla 
przedmiotu: 
The world at the 
crossroads 

During the course the most important films showing the world at the crossroads will be presented. Each of the meetings will be focused on a different 
issue – from climate change through biodiversity disintegration to societal transformations – which will be discussed straight after the film projection. 
The topics discussed will include: 
1. Planetary boundaries and introduction to the Anthropocene 
2. How human-centred is in reality our “anthropocentrism”? 
3. Tipping points, biosphere integrity and ecosystem services 
4. Human diet and moving towards a new system of food production 
5. Extinction of experience and reconnecting to nature 
6. Our ghosts of evolutionary past: greed, fear and cognitive bias 
7. Conservation optimism and the visions to follow 

 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; K_K10 
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Elective classes 
(OGUN) 

30        30 2 Zależnie od wyboru  Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla 
przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1250 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Na szaro przedmioty do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne: Z – zaliczenie 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot W K S Ć L Wr Proj Inne    

International 
Environmental 
Law 

 15       15 1 Z  Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
International 
Environmental 
Law 

1. Introduction to the subject - environment and international law; 
2. Sources and instruments of international environmental law; 
3. Principles; 
4. System of the international environmental governance; 
5. Compliance issues. 
6. Liability for environmental damage. 
7. Sanctions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W04; K_W05; 
K_U02; K_U04; K_U05; 
K_K01; K_K03; K_K07; 

Urban 
sustainability 

30   30     60 4 EP B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; 
nauki biologiczne, 
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nauki o Ziemi i 
Środowisku, nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Urban 
sustainability 

1. Definitions and concepts of urban sustainability, as well as the ways in which it can be promoted in practice. 
2. Contemporary urbanization. 
3. Urban development and spatial planning. 
4. Housing provision. 
5. Urban infrastructure. 
6. Urban biodiversity. 
7. Water resource management in urban areas. 
8. Innovative, sustainable metropolitan interventions and solutions. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W08; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07; 
K_K03; K_K05; K_K07; 

Agriculture, food 
production and 
biodiversity 

30   30     60 4 EP B Nauki biologiczne; 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; 
nauki o Ziemi i 
środowisku, nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Agriculture, food 
production and 
biodiversity 

1. History of the agriculture on Earth. 
2. Spatial patterns of contemporary agriculture. 
3. Connection of traditional land use with high biodiversity. 
4. Regional threats to seminatural ecosystems. 
5. Environmental threats caused by rapid changes in agriculture: deforestation, habitat fragmentation, land grabbing, eutrophication, wide use of 

antibiotics and pesticide, genetically modified organisms and pollination crisis. 
6.  International institutions and organizations acting for sustaining agriculture and food production. 
7. Food acquired from the natural ecosystems. 
8. Modern trends in food production: organic farming, artificial meat and urban agriculture. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W07; K_W10; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; 

Elective workshops (warsztaty do wyboru, łącznie 9 ECTS) 

Strategic 
management of 
Sustainable 
Development 

     45   45 3 Proj.  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Strategic 
management of 
Sustainable 
Development 

1. Strategic management in the public sector on local, regional and country level. 
2. The case studies of sustainable development strategic management of chosen European cities and regions. 
3. Local/regional climate change adaptations plans. 
4. SD strategic documents in Europe and in the chosen countries. 
5. Financial operational plans in public sectors in the sustainable development context. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Local public 
service for 
sustainable 
development 

     45   45 3 Proj.  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Local public 
service for 

1.  The significance of local government in Europe for sustainable development. 
2. Water and waste local management; political and administrative approach. 
3. The types of services, the modes of governance and the organisational types of service provision at the local level. 
4. Mainstream political and economic theories on public management on the local and regional level. 
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sustainable 
development 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Spatial planning 
and sustainable 
regional and local 
development 

     45   45 3 Proj.  Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Spatial planning 
and sustainable 
regional and local 
development 

1. The role of spatial planning in setting a framework for sustainable development at regional and local scale. 
2. Environmental, social and economic conditions of spatial planning process. 
3. Principles, methods and tools to assure sustainability of spatial planning. 
4. Spatial planning systems in the EU countries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K09; K_K10 

Environmental 
monitoring and 
assessment 

     45   45 3 T  Nauki o Ziemi i 
środowisku; nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Environmental 

1. Modern engineering as a tool to mitigate environmental hazards and improve our quality of life. 
2. Types of geohazards. 
3. Principles of environmental assessment of infrastructure development projects. 
4. Principles of monitoring of environmental hazards. 
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monitoring and 
assessment 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U07; K_U08; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K06; K_K09; K_K10 

Waste 
management 

     45   45 3 T  nauki chemiczne; 
nauki o Ziemi i 
środowisku; nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Waste management 

1. Environmentally friendly technologies used in waste management 
2. Analytical techniques necessary for reliable assessment of environmental pollution. 
3. The rules of sustainable development in waste management. 
4. The legislation and regulations of transport, storage, treatment and disposal of waste. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W11; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U07; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07; 

Management of 
natural resources 

     45   45 3 Proj.  Nauki biologiczne; 
Nauki o Ziemi i 
środowisku; Nauki 
chemiczne; nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Management of 
natural resource 

1. Current ways of exploitation and use of non-renewable resources (e.g. minerals, metal ores, fossil fuels),. 
2. Current ways of exploitation and use of renewable resources (e.g. edible plants and animals, wood, soils, wind and solar power, water) 
3. Search for sustainable solutions or alternatives of use of natural resources. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; 
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K04; K_K05; K_K09;K_K10 

Communication, 
education and 
cooperation 

     45   45 3 Proj.  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika; nauki 
o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Communication, 
education and 
cooperation 

Aims and principles of education for sustainable development (ESD). 
Differences between environmental education and ESD. 
The global development and implementation of the ESD concept. 
Implementation of scientific knowledge in practical contexts and tackling social or business challenges. 
The process of preparation, realisation and presentation of the educational project. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W04; K_W07; K_W10; 
K_U01; K_U03; K_U04; K_U05; K_U07; K_U08; 
K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; 

Cost-Benefit 
Analysis and 
natural resources 

 30       30 2 E, T  Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Cost-Benefit 
Analysis and 
natural resources 

1. Microeconomic Foundations of Cost-Benefit Analysis. 
2. Economic value of environment. 
3. Shadow prices. 
4. Valuing environmental Impacts - revealed preferences and stated preferences methods. 
5. Discounting benefits and costs, Risk and uncertainty. 
6. Accuracy of CBA and Related evaluation methods such as Cost-Effectiveness Analysis and Multi Criteria Analysis. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08; 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K09 

Diploma seminar 
I 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępów w 
przygotowaniu 
pracy dyplomowej) 

B filozofia, 
ekonomia i 
finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Diploma 
seminar I 

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 
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Interactions of 
human and 
nature – Field 
workshop 

      88 
(11dni) 

 69 4 Proj. B Nauki biologiczne, 
Nauki o Ziemi i 
środowisku 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Interactions of 
human and nature 

1. Implementation of scientific knowledge (from the field of both natural and social sciences) in practical cases of interactions of human with nature.  
2. Gathering of environmental and social data to understand the background of each case. 
3. Development of possible future scenarios and their evaluation, with the use of Sustainable Development principles. 
4. Preparation of evidence-based action and management plan implementing the chosen scenario.  

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W06; K_W07; K_W11; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U06; K_U08; K_U09 
K_K04; K_K05; K_K07; K_K09 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 444 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1265 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Na szaro przedmioty do wyboru 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (Z- zaliczenie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Innovations and 
knowledge transfer 

 30       30 4 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Innovations and 
knowledge transfer 

1. Innovation processes (supply-push and demand pull). 
2. Types of innovations (architectural, radical, disruptive, incremental) 
3. Main theories of innovation. 
4. Market strategies adopted by innovative technology companies. 
5. Application of the concept of sustainable innovation management to different areas of business . 
6. Impact of the new technologies on sustainable development and its application in organisation management. 
7. Knowledge diffusion and knowledge spillovers in terms of sustainable development. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; 
K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; 
K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K10 

Indicators of 
sustainable 
development 

30        30 2 EP  Ekonomia i 
finanse; Nauki 
biologiczne; nauki 
o Ziemi i 
środowisku. 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Indicators of 
sustainable 
development 

1. Introducing indicators 
2. Economic valuation of natural resources 
3. International forum 
4. Aggregated indicators 
5. Structural indicators 
6. Indicators at the local level 
7. Policy guidelines including indicators 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W06; K_W09; 
K_U04; K_U07; 
K_K04; K_K06; 

Sustainable 
development 
strategies – global, 
regional, local and 
institutional 

      45  45 4 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Sustainable 
development strategies 
– global, regional, 
local and institutional 

1. Analysis of macro-environment (local and national, regional and international level) 
2. Analysis of competitive environment 
3. Stakeholder analysis 
4. Internal analysis of an organisation 
5. Competitive advantage and corporate social responsibility 
6. Strategy formulation, implementation and reporting 
7.  Building business models (business model canvas) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09; 
K_K01; K_K03; K_K05; K_K09; K_K10 

Measuring, 
Evaluating and 
Reporting 
Sustainable 
Development 

      30  30 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Measuring, Evaluating 
and Reporting 
Sustainable 
Development 

1.  Agenda 2030 SDGs 
2.  Overview  databases of the GUS, OECD, Eurostat, MONET, WB  
2. Systems of SD indicators: GUS, Eurostat, OECD, MONET 
3. Mesuring progress,  Exploring Data, Introduction to Forecasting  
4. SD implementation, monitoring and control, good practices 

5. Building value through sustainability reports  
6. Methods of data presentation  
7. Presentation of reports 

 
Uczestniczenie w zajęciach doskonali kompetencje studentów w zakresie IT. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K05;K_K09 

Elective workshops (warsztaty do wyboru, łącznie 9 ECTS) 

Entrepereneurship, 
leadership & CSR 

     30   30 3 Proj.  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Entrepereneurship, 
leadership & CSR 

1. Principles of entrepreneurship, leadership, and CSR in the context of sustainability. 
2. Competitiveness in sustainability entrepreneurship and challenges in modern world. 
3. Vision, goals, motivation, decision-making, skills and behaviors associated with effective leadership for sustainability. 
4. Advanced concepts of CSR and environmental management tools portfolio. 
5. Limiting / improving the social / environmental impact of business. 
6. Design,, analysis and application of environmental management procedures, processes and systems. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W05; K_W06; 
K_U01; K_U03; K_U05; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K09; K_K10 

Certification 

     30   30 3 Z B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Certification 

Modern environmental certification in the spirit of sustainable development - basic information combined with workshops. During workshops 
students will work in small groups. Classes will include certificates related to the implementation of sustainable development in institutions, 
including industry, eg.:  
1. environmental management systems: ISO 14001 and EcoManagement and Audit Scheme (EMAS),  
2. green building certification like Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) or Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM). 
Classes conducted by the coordinator and practitioners involved in certification.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W04; K_W06; 
K_U03; K_U05; K_U06; K_U09 
K_K03; K_K07;K_K09; K_K10 

Modelling 
consumers’ 
preferences for 
environmental goods 

     30   30 3 Proj., T  Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Modelling consumers’ 
preferences for 
environmental goods 

1. Introduction to Stata software. 
2. Classical Linear Regression Model assumptions. 
3. Endogeneity and the Instrumental Variable method. 
4. Simulation methods – Monte Carlo, Bootstraping, Jackknife. 
5. Models for binary variables. 
6. Maximum Likelihood estimation. 
7. Testing hypotheses for ML model. 
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8. Marginal effects. 
9. Random Utility Model. 
10.  Non-market valuation methods. 
11. Panel data in microeconometric models. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W06; 
K_U02; K_U07; K_U09 
K_K03;K_K06;K_K09; K_K10 

Design for social 
innovation 

     30   30 3 Proj.  Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Design for social 
innovation 

1. Design solutions centered on user needs: theory and methodologies. 
2. Integrating the social, cultural, environmental and economic constraints imposed by working on a real-life project. 
3. Introduction to design process: from understanding through research to solutions tested with real users and stakeholders. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02; K_W05; K_W07; 
K_U02; K_U04; K_U07; K_U09 
K_K01; K_K05; K_K06; K_K09; K_K10 

Selected 
environmental 
management tools 

     30   30 3 Proj.  Nauki o Ziemi i 
środowisku, nauki 
prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Selected 
environmental 
management tools 

1.  Inroduction to Enviromental Impact Assessment (EIA) 
2. Significance assessment 
3. Uncertainty assessment 
4. Risk assessment 
5. Representativeness versus project scale flexibility. Impact and project range and geographical adaptability 
6. EIA methodologices: open list, cascade list, methods of collecting and selection of important question). simple checklists, descriptive and doubled 

checklist, questionnaire, scaling & ranking lists, weighting-scaling, EES, Sondheim checklist etc. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03; K_W05; K_W07; 
K_U02; K_U03; K_U04; K_U09 
K_K01; K_K03; K_K06; K_K09; K_K10 

Diploma seminar II 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępów pisania 
pracy dyplomowej) 

B filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Diploma seminar II 

W zależności od wyboru studenta dotyczącego pisania pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 

Development of mind 
and science: 
Philosophical 
inquiries 

 30       30 2 Z B Filozofia 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Development of mind 
and science: 
Philosophical inquiries 
 

1. .What is the connection between the development of our minds from one side and acquiring language and the ability to reason from another? Is the 
mind grounded in our bodies or emotions? 

2. Did the mental sphere emerge from non-thinking matter? Is it possible that everything thinks and feels? 
3. What does it mean to act, to be an agent? How those are linked with our ability to think and decide? 
4. What is the nature of scientific development? Is it gradual and cumulative or rapid and revolutionary? How are the theories, as the products of our 

minds, linked with the outside world? 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U02; K_U04; 
K_K06; K-K07; K_K09 

Wykłady do wyboru 
 

        30 2 Zależnie od 
wyboru studenta 

 Dziedzina nauk 
humanistycznych 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
 

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe 
dla przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U02; K_U04; 
K_K06; K-K07 

Elective classes 
(OGUN) 

30         2 Zależnie od 
wyboru 

 Przedmiot z oferty 
UW w języku 
angielskim 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
  

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla przedmiotu zgodne z sylabusem 
przedmiotu. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1265 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.4 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 
Semestr:: czwarty 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Diploma 
seminar III 

  30      30 3 Inne (ocena 
postępu 
przygotowania 
pracy dyplomowej) 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Diploma Seminar 
III 

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07; K_W12; 
K_U02; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K06; K_K07; K_K08; K_K10 

Research Study 

      120  120 8 Z P filozofia, ekonomia 
i finanse, geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna; nauki 
prawne, nauki o 
komunikacji 
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społecznej i 
mediach, 
pedagogika, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości, nauki 
biologiczne, nauki 
chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki o 
Ziemi i 
środowisku. 

Treści 
programowe la 
przedmiotu 
Research Study 

1. Practical implementation of knowledge and skill acquired during the entire studies; research study realised at the external institution of student choice 
(preferably connected to the area of diploma work); 

2. Sustainability assessment and identification of problems that need to be fixed; 

3. Linking academia and business / administration together: elaboration of possible solutions of identified problems; 

4. Preparation of the road plan that allow to realize the elaborated project; 

5. Dissemination of the results of the research study, eg. presentation for practitioners. 

120 godzin zapisanych w planie, to są godziny “kontaktowe”. Realizacja tego przedmiotu będzie wymagała pracy własnej studenta w wymiarze co najmniej 
60 godzin. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05; K_W07; K_W11; 
K_U03; K_U04; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K09; K_K10 

Elective classes 
(OGUN) 

30      30  30 2 Zależnie od wyboru  Dziedzina nauk 
humanistycznych 
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
  

Zależnie od wyboru studenta z oferty UW przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych prowadzonych w języku angielskim. Treści programowe dla 
przedmiotu zgodne z sylabusem przedmiotu. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W07; K_W10; 
K_U04; K_U08; 
K_K04 

Pisanie pracy I 
egzamin 
magisterski 

         17 EU B Zależnie od 
wybranego tematu 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
  

Treści programowe w zależności od wyboru studenta w odniesieniu do zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W08; K_W09; K_W12; 
K_U04; K_U08; K_U09 
K_K03; K_K04; K_K05; K_K08. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1265 
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

Na szaro przedmioty do wyboru 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy 

(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla 
każdej specjalności odrębnie) 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 
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Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu B 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu C 
lub grupy zajęć 
 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu C lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nazwa przedmiotu D 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu D lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych filozofia 4 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 8 

 nauki prawne 8 

 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 8 

 nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 

 pedagogika 4 

 nauki o zarządzaniu i jakości 12 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 12 

 nauki chemiczne 12 

 nauki fizyczne 8 

 nauki o Ziemi i środowisku 20 

 Razem: 100 
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7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED ISCED-F 8999 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej 
niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 120 godzin, 8 ECTS, zaliczenie 

Studenckie praktyki zawodowe mają w szczególności na celu: 
1) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; 
2) zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego; 
3) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; 
4) kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji; 
5) poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli; 
6) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; 
7) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych 
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Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach 
oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter 
odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. 

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów. 
Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/ Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin 
dydaktycznych przewidzianych planem studiów. 
 
Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika Dyrektora ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w 
Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl 
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Załącznik nr 138 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 75% Nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne Nauki o sztuce 25%  

Razem: - 100% - 
  



2 

 

2. Kierunek studiów: sztuki społeczne 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: sztuki społeczne 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich związki z praktykami artystycznymi i naukami 
społecznymi  

P7S_WG 

K_W02 w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki, społeczeństwa i kultury; 
w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w 

kontekście kultury współczesnej; 

P7S_WG 

K_W03  najważniejsze teorie oraz historyczne i współczesne inicjatywy związane z sztuką zaangażowaną w Polsce i 
na świecie, m.in. animację kultury, applied arts, audience development, community arts, pedagogikę teatru; 

P7S_WG 
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K_W04  różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników 
oraz metod; 

P7S_WG 

K_W05  podstawowe strategie współpracy z grupą oraz ich psychologiczne i społeczne uwarunkowania P7S_WG/WK 

K_W06 w sposób pogłębiony polityki kulturalne, funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce oraz ich strategie 
edukacyjne i współpracy z publicznością (z uwzględnieniem jej potrzeb); 

P7S_WG/WK 

K_W07 najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i kultury najnowszej P7S_WK 

K_W08 zasady zarządzania własnością intelektualną P7S_WK 

K_W09 różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, 
współpracy międzyinstytucjonalnej; 

P7S_WK 

K_W10 system finansowania kultury (grantodawcy, konkursy, jakie organizują oraz ich wymogi formalne i 
merytoryczne); 

P7S_WK 

K_W11  konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalne. P7S_WK 

K_W12 przemiany sztuki współczesnej, jej zróżnicowanie pod względem mediów, strategii i technik P7S_WG 

K_W13 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych; P7S_UW 

K_U02 stosować narzędzia popularyzacji zdobytej wiedzy; P7S_UW 
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K_U03 samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając 
odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu; 

P7S_UW 

K_U04 wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych i praktyk 
kulturowych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejące lub 

stworzyć nowe narzędzia badawcze i metody działania dla własnych celów; 

P7S_UW 

K_U05 wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze; P7S_UW 

K_U06 stworzyć projekt społeczno-artystyczny, samodzielnie formułując problem, dobierając narzędzia naukowe i 
praktyczne oraz odpowiednią metodologię; 

P7S_UK/UO 

K_U07 zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie 
poprowadzić dyskusję publiczną, 

P7S_UK 

K_U08 posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2+ Europejskiego Opisu Językowego; 
korzystać z wybranej literatury w języku obcym; 

P7S_UK 

K_U09 inicjować i prowadzić prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; 
organizować pracę indywidualną i zespołową; 

P7S_UO 

K_U10 ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie. P7S_UU 

K_U11 wykorzystywać posiadaną wiedzę by testować wybrane strategie sztuki w działaniach społecznych P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności; P7S_KK 
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K_K02 przyjęcia postawy szacunku i ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej 
wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów; 

P7S_KK 

K_K03 dostrzegania wagi działania w kulturze dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju; P7S_KO 

K_K04 samodzielnego i twórczego działania w kulturze, ze świadomością celowości tych działań i opracowywania 
ich strategii; 

P7S_KO 

K_K05 zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią; upowszechniania postawy 
tolerancji wobec kulturowej odmienności; 

P7S_KO/KR 

K_K06 uczestnictwa w debacie publicznej; P7S_KO/KR 

K_K07 zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną 
odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

P7S_KR 

K_K08 dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy i umiejętności; P7S_KR 

K_K09 wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego 
działania na rzecz jego zachowania. 

P7S_KR 

K_K010  świadomego i twórczego uczestniczenia w kulturze i korzystania z różnorodnych form i strategii 
artystycznych 

P7S_KO 

K_K011 planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie 
posiadanej wiedzy wizją świata społecznego; 

P7S_KO 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

2. Semestr dla kierunku: sztuki społeczne 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu* 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Stosowana 
antropologia 
kultury  

   30     30 3 EU, OA B Nauki o 
kulturze i 
religii 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisać i analizować kulturowe 
aspekty współczesnych zjawisk i procesów społecznych. Program ćwiczeń nie jest skróconą wersją historii idei antropologii kultury, 
podporządkowany jest zagadnieniom tytułowej stosowalności perspektywy antropologicznej, a nie perypetiom pewnej dziedziny 
wiedzy. Tematy zajęć zostały więc tak zaplanowane, że nie powtarzają podstawowego kursu antropologii kultury, lecz skupiają się na 
tych wątkach, które są bezpośrednio związane z praktyką działania w kulturze, z różnego typu społecznościami, w zmiennych 
kontekstach społecznych. Ćwiczenia przygotowują studentów do stosowania perspektywy antropologicznej w pracy animacyjnej, a 
także do ujęcia teoretycznego i metodologicznego podczas realizacji projektu dyplomowego i pisania pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K09, K_K011 

Media w kulturze 
współczesnej 

   30     30 3 EU, OA B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest wprowadzenie we współczesne teorie i praktyki medialne. Proponowana perspektywa pozwala z jednej strony na 
ujęcie – poza podziałem na poszczególne media – aktualnych zjawisk społecznych i artystycznych przez pryzmat związanych z nimi 
praktyk medialnych, a zarazem na rozpoznanie ich teoretycznej wagi. Zajęcia dają solidne podstawy teoretyczne (ćwiczenia), a 
zarazem uczą aplikacji teorii do wybranych zjawisk, obiektów, działań, instytucji (warsztat). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K011 

 

Sztuka 
partycypacyjna i 
jej konteksty 

     30   30 3 K, OA 
 

P Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy o ideach i praktykach poświęconych przekraczaniu alienacji sztuki i kwestiom uczestnictwa, a 
więc z obszaru projektów publicznych, sztuki partycypacyjnej etc. Warsztaty zorganizowane będą wokół analizy konkretnych inicjatyw 
m.in. teatr gromadzkiego w koncepcjach Jędrzeja Cierniaka, Antoniny Sokolicz, Witolda Wandurskiego; kultury czynnej Jerzego 
Grotowskiego; barterów Odin Teatret, teatru uciśnionych Augusto Boala, wyprawy "Gardzienic"; projektó "Dom" Akademii Ruchu; 
sztuki kontekstualnej Jana Świdzińskiego; formie otwartej Oskara Hansena; rzeźbie społecznej Josepha Beuysa; projektom publicznym 
Joanny pracom sąsiedzkim Pawła Althamera; brytyjskiemu nurtowi community arts. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K07, K_K08, 
K_K09 

Polityki i 
instytucje kultury 

   30     30 3 OA, K B Nauki o 
kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Zajęcia przedstawiające system organizacji i finansowania życia kulturalnego w Polsce. Funkcjonujące rozwiązania zostaną 
przedstawione także w ujęciu historycznym i porównawczym wobec innych modeli działających w Europie i poza nią. Krytyka porządku 
instytucjonalnego ma na celu “odgórne” zapoznanie się z nim, jego strukturą i jej konsekwencjami, a także “oddolne” rozpoznanie 
potencjalnego miejsca w nim uczestników życia kulturalnego. Analiza obejmie aktorów (indywidualnych, zespołowych, 
instytucjonalnych – od instytucji państwowych, przez samorządowe, po przedsiębiorstwa i sektor NGO), idee (misje i strategie oraz 
teksty programowe instytucji różnego rodzaju, dominujące modele myślenia o formach uczestnictwa w kulturze, cele i założenia 
polityki kulturalnej państwa) oraz relacje pomiędzy zakładaną i realizowaną polityką kulturalną a finansami i formy przedsiębiorczości 
możliwe w sektorze kultury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_U03, K_U05, K_U07, K_K03, K_K06, K_K011, K_W13 

Objazd 
       30 30 2 K, OA P Nauki o 

kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kilkudniowe wizyty studyjne dla grup studentów, których celem jest rozpoznanie i krytyczna refleksja nad formami kultury lokalnej w 
wybranych regionach Polski. W ramach objazdów studenci odwiedzą najważniejsze ośrodki kultury, wezmą udział w warsztatach, 
spotkaniach i dyskusjach, będą też mieli okazję do pracy seminaryjnej wokół lektur budujących kontekst i umożliwiających refleksję 
nad kulturotwórcza rolą odwiedzanych miejsc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_W13 

Idee 
zaangażowania 
społecznego 

   30     30 3 PR, OA B Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi koncepcjami wpisującymi się w tradycję zaangażowania społecznego – w 
ujęciu historycznym i w kulturze współczesnej. Dzięki krytycznej refleksji wokół wybranych tekstów i dokumentacji działań, studenci 
zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie analizować współczesne zjawiska i praktyki społeczne wpisujące się w nurt 
społecznego aktywizmu i zaangażowania oraz trafnie osadzać je w kontekście historycznym. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, 
K_K08, K_K09 

Warsztaty twórcze 
do wyboru** 

     90   90 9 Proj, OA, K P Nauki o 
sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami 
społecznymi. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków - artystów i animatorów kultury. Warsztaty 
obejmują m.in. fotografię społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film 
dokumentalny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

      
K_W03, K_K04, K_W12, K_U06, K_U11, K_K010 

 

OGUN 
   30     30 2   Nauki 

społeczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot wybierany z dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Praktyki** 
       13 dni  2 OA, R P  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z regulacjami prawnymi i 
systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na rodzaj misji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. 
Studenci wybierać będą spośród oferty formułowanej na dany rok akademicki lub zgodnie z własnym wyborem dostosowanym do 
profilu zainteresowań. Praktyki będą się odbywały w instytucjach o szerokim spektrum form prawnych i organizacyjnych, co pozwoli 
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przygotować studentów do pracy w zróżnicowanych kontekstach społecznych i instytucjonalnych i zapoznać ich z różnymi formami 
przedsiębiorczości w sektorze kultury. 13 dni praktyk. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_K02, K_K07, K_K09, K_K011, 
K_W13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Stosowana 
antropologia 
kultury 

   30     30 3 EU, OA B Nauki o 
kulturze i 
religii 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisać i analizować kulturowe 
aspekty współczesnych zjawisk i procesów społecznych. Program ćwiczeń nie jest skróconą wersją historii idei antropologii kultury, 
podporządkowany 
jest zagadnieniom tytułowej stosowalności perspektywy antropologicznej, a nie perypetiom pewnej dziedziny wiedzy. Tematy zajęć 
zostały więc tak zaplanowane, że nie powtarzają podstawowego kursu antropologii kultury, lecz skupiają się na tych wątkach, które są 
bezpośrednio związane z praktyką działania w kulturze, z różnego typu społecznościami, w zmiennych kontekstach społecznych. 
Ćwiczenia przygotowują studentów do stosowania perspektywy antropologicznej w pracy animacyjnej, a także do ujęcia teoretycznego i 
metodologicznego podczas realizacji projektu dyplomowego i pisania pracy magisterskiej. 
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Metody badań 
terenowych 

     30   30 3 K, OA P Nauki o 
kulturze 
i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem warsztatu jest zdobycie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia badań terenowych i diagnozy lokalnej. 
Warsztat obejmuje uporządkowanie wiedzy o zróżnicowanych metodach badawczych, poczynając od podstawowego rozróżnienia na 
metody ilościowe i jakościowe, poprzez różnorodne metodologie jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań zaangażowanych, 
aktywizujących, opartych na współpracy, wykorzystujących sztukę. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W08, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, 
K_K08, K_K09, K_K011 

Warsztaty twórcze 
do wyboru** 

     60   60 6 Proj, OA, K P Nauki o 
sztuce 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami 
społecznymi. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków - artystów i animatorów kultury. Warsztaty 
obejmują m.in. fotografię społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film 
dokumentalny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

      
K_W03, K_K04, K_W12, K_U06, K_U11, K_K010 

 

Pracownia terenowa      45   45 3 Proj, OA P Nauki o 
kulturze 
i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Warsztaty odbywające się poza Uniwersytetem, w jednej z dzielnic w Warszawy i oparte są na współpracy z mieszkańcami i 
przedstawicielami lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych. Pracownia terenowa zakłada stworzenie studenckiej grupy roboczej, 
która wspólnie przejdzie wszystkie etapy projektu w społeczności lokalnej od diagnozy do przygotowania wydarzenia otwartego. 
Studenci zdobędą umiejętności w prowadzeniu badań partycypacyjnych, kreatywnych konsultacji społecznych, a także wspólnie stworzą 
i zrealizują pomysły na interakcje w przestrzeni publicznej i współdziałanie z mieszkańcami. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W09, K_W11, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_K02, K_K07, K_K09, K_K011 

Media w kulturze 
współczesnej 

   30     30 3 EU, OA B Nauki o 
kulturze 
i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć jest wprowadzenie we współczesne teorie i praktyki medialne. Proponowana perspektywa pozwala z jednej strony na ujęcie 
– poza podziałem na poszczególne media – aktualnych zjawisk społecznych i artystycznych przez pryzmat związanych z nimi praktyk 
medialnych, a zarazem na rozpoznanie ich teoretycznej wagi. Zajęcia dają solidne podstawy teoretyczne (ćwiczenia). a zarazem uczą 
aplikacji teorii do wybranych zjawisk, obiektów, działań, instytucji (warsztat). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K011 

 

Praktyki** 
       39 dni  6 R, OA P  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z regulacjami prawnymi i 
systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na rodzaj misji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. 
Studenci wybierać będą spośród oferty formułowanej na dany rok akademicki lub zgodnie z własnym wyborem dostosowanym do 
profilu zainteresowań. Praktyki będą się odbywały w instytucjach o szerokim spektrum form prawnych i organizacyjnych, co pozwoli 
przygotować studentów do pracy w zróżnicowanych kontekstach społecznych i instytucjonalnych i zapoznać ich z różnymi formami 
przedsiębiorczości w sektorze kultury. 39 dni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_K02, K_K07, K_K09, K_K011, 
K_KW13 

 

Proseminarium 

  30      30 6 K, OA P Nauki o 
kulturze 
i 
religii 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem zajęć proseminaryjnych będzie przygotowanie studentów do świadomego i krytycznego sformułowania ogólnych założeń 
własnego projektu dyplomowego. Praca w ramach proseminarium podzielona więc zostanie na trzy etapy:  
- prezentacja studiów przypadku, których analiza wyposaży studentów w narzędzia krytycznej refleksji nt. działań społecznych i 
artystycznych w środowiskach lokalnych  
- samodzielna, ale konsultowana z prowadzącą/cym proseminarium diagnoza środowiska lokalnego wybranego jako miejsce realizacji 
projektu  
- sformułowanie wstępnych założeń dla projektu dyplomowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W11, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, K_K07, K_K09, K_K011 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów 

przypisanych do 
przedmiotu* 

P/B 

Dyscyplina 
(y), do 
której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Projekt - 
planowanie, 
zarządzanie, 
finansowanie, 
ewaluacja 

     30   30 3 OA, PR P Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia poświęcone problematyce zarządzania w kulturze, planowania działań twórczych w oparciu o metodę projektową, dostarczające 
narzędzi do samodzielnej realizacji projektów społecznych i artystycznych i rozwijania przedsiębiorczości. Podczas zajęć studenci zapoznają 
się z podstawowymi zasadami planowania projektu oraz jego ewaluacji oraz nauczą się poprzez ćwiczenia praktyczne, jak tworzyć 
harmonogram i budżet projektu oraz jak pozyskiwać środki finansowe na działania. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04, K_K08, K_K011, K_KW13 

Translatorium      30   30 2 OA, PR, Tłum. P Nauki o 
kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia praktyczne wprowadzające w warsztat tłumacza tekstów w dziedzinie antropologii kulturowej i sztuki współczesnej. Uczestnicy 
poznają specyficzne problemy pracy tłumacza tekstów specjalistycznych w dziedzinie badań kultury i sztuki; umieć stosować zasady 
translatoryki, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze słownikami, poszukiwania ekwiwalentów znaczeniowych, redagowania językowego 
tekstu; poznać i umieć stosować zasady redakcji naukowej przekładów. Warsztat służy też poznaniu najnowszych międzynarodowych badań i 
prac z obszaru sztuki partycypacyjnej. Doskonali umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Opisu Językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_U08, K_U10 

Seminarium 
  30      30 15 PM, Proj dyp. P Nauki o 

kulturze i 
religii 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Seminarium poświęcone jest pracy ze studentem/studentką nad jego/jej rozprawą magisterską, która obejmuje realizację projektu oraz tekst 
poddający ten projekt refleksji. Projekt powinien spełniać trzy podstawowe warunki: 

● być oparty na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu/obszaru/grupy; 
● ma mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby. takie jak m.in.: mieszkańców lub użytkowników 

konkretnej przestrzeni, przedstawicieli danej grupy społecznej lub społeczności; 
● wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K07, 
K_K09, K_K011, K_KW13 

Warsztaty twórcze 
do wyboru** 

     60   60 6 Proj, OA, K P Nauki o 
sztuce 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami społecznymi. 
Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków - artystów i animatorów kultury. Warsztaty obejmują m.in. fotografię 
społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

      
K_W03, K_K04, K_W12, K_U06, K_U11, K_K010 

OGUN 
   30     30 2   Nauki 

społeczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot wybierany z dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

OGUN 
   30     30 2   Nauki 

społeczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot wybierany z dziedziny nauk społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

- 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
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4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi  
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 

ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych do 

przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 

  30      30 15 PM, Proj dyp. P Nauki o kulturze 
i 
religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Seminarium poświęcone jest pracy ze studentem/studentką nad jego/jej rozprawą magisterską, która obejmuje realizację projektu 
oraz tekst poddający ten projekt refleksji. Projekt powinien spełniać trzy podstawowe warunki: 

● być oparty na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego 
tematu/obszaru/grupy; 

● ma mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby. takie jak m.in.: mieszkańców lub 
użytkowników konkretnej przestrzeni, przedstawicieli danej grupy społecznej lub społeczności; 

● wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K07, K_K09, K_K011, K_KW13 

Warsztaty 
twórcze do 
wyboru** 

     90   90 9 Proj, OA, K P Nauki o sztuce 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami 
społecznymi. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków - artystów i animatorów kultury. Warsztaty 
obejmują m.in. fotografię społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film 
dokumentalny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

      
K_W03, K_K04, K_W12, K_U06, K_U11, K_K010 

 

Praktyki** 
       39 dni  6  P  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z regulacjami prawnymi i 
systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na rodzaj misji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. 
Studenci wybierać będą spośród oferty formułowanej na dany rok akademicki lub zgodnie z własnym wyborem dostosowanym do 
profilu zainteresowań. Praktyki będą się odbywały w instytucjach o szerokim spektrum form prawnych i organizacyjnych, co pozwoli 
przygotować studentów do pracy w zróżnicowanych kontekstach społecznych i instytucjonalnych i zapoznać ich z różnymi formami 
przedsiębiorczości w sektorze kultury. 39 dni. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_K02, K_K07, K_K09, K_K011, 
K_KW13 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 855 
 
* W przypadku przedmiotów całorocznych metody weryfikacji są przypisane do całego cyklu przedmiotu. 
** Przedmioty te studenci mogą zaliczyć w pierwszym lub drugim semestrze danego roku akademickiego. 

 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna, semestralna, zaliczeniowa 
– PM – praca magisterska 
– Proj. dyp. - Projekt dyplomowy 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

– Tłum. - tłumaczenie z języka obcego 
– OA – ocena aktywności na zajęciach (m. in. ocena 
bieżącego przygotowania do zajęć, ocena ciągła 
umiejętności studenta, ocena merytorycznego wkładu 
w dyskusję, dyskusja, analiza przypadku, rozwiązywanie 
zadań problemowych, ocena pracy w grupie, ocena 
czytania ze zrozumieniem tekstów 
naukowych, ocena umiejętności argumentacji) 
– K - kolokwium (ustne lub pisemne) 
– R - pisemny raport z praktyk 
– Inne (należy podać jakie) 

3. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 58% 

Nauki humanistyczne Nauki o sztuce 25% 

4. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0314 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 86 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 

6  
(zajęcia OGUN – nauki społeczne) 
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

97 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

– 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 14 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
Załączniki: sylabus praktyk; regulamin praktyk; wzór raportu z praktyk 
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Załącznik nr 139 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

1.  Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne językoznawstwo  84% językoznawstwo 

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo  16%  

Razem:  100%  
 
Suma efektów kierunkowych  – 9 
Suma efektów z językoznawstwa – 14 
Suma efektów z literaturoznawstwa – 5  
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2. Kierunek studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM  ANGIELSKIM 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01 w pogłębionym stopniu terminologię i metodologię badań 
językoznawczych 

P7S_WG 

K2_W02 w pogłębionym stopniu terminologię i metodologię badań 
literaturoznawczych  

P7S_WG 

K2_W03 w pogłębionym stopniu związki badań filologicznych i ich złożone 
zależności z innymi dyscyplinami naukowymi 

P7S_WG 

K2_W04 w pogłębionym stopniu psychologiczne podstawy funkcjonowania języka P7S_WG 

K2_W05 w pogłębionym stopniu teorię translatoryki i techniki przekładu  P7S_WG 
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K2_W06 w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z rozwojem i 
funkcjonowaniem współczesnego języka ukraińskiego w różnych 
dziedzinach  

P7S_WG 

K2_W07 w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z kierunkami 
rozwoju współczesnej literatury ukraińskiej  

P7S_WG 

K2_W08 język ukraiński w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

K2_W09 język angielski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

K2_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać 
krytycznej analizy, twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu 
języka ukraińskiego  

P7S_UW 

K2_U02 właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać 
twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu literatury ukraińskiej 

P7S_UW 

K2_U03 stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie 
językoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 

K2_U04 stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie 
literaturoznawstwa ukraińskiego  

P7S_UW 

K2_U05 formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie 
językoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 

K2_U06 formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie 
literaturoznawstwa ukraińskiego 

P7S_UW 
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K2_U07 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców  

P7S_UK 

K2_U08 prowadzić debatę na tematy specjalistyczne  P7S_UK 
K2_U09 
 

komunikować się w mowie i w piśmie w języku ukraińskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U10 
 

komunikować się w mowie i w piśmie w języku angielskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K2_U11 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  P7S_UU 

K2_U12 kierować pracą zespołu  P7S_UO 

K2_U13 komunikować się na tematy specjalistyczne się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku 
obcym 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK 

K2_K02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na 
rzecz interesu publicznego lub środowiska społecznego 

P7S_KO 

K2_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, dbając o rozwój i zachowanie 
etosu zawodu 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
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– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
 
Semestr dla kierunku 

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
 
Tabela 3.1.  
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO 

   X     30 3 EP        językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności na poziomie C1+ ESOKJ w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie doskonałego rozumienia tekstów pisanych i 
mówionych, bezbłędnego przekazywania treści, wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości 
uzyskanych oraz komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W09, K2_U07, K2_U08, K2_U09 

 

JĘZYK 
UKRAIŃSKI W 
BIZNESIE 

   X     30 2 Zal. oc.       B Językoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka biznesu w praktyce zawodowej i 
doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z 
dziedziny biznesu (przedsiębiorczości, finansów, bankowości, rynku nieruchomości). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ 
– C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01, K2_K02 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE UKR-POL 

     X   30 2 Zal. oc.; T        językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej, w tym dotyczącej możliwości korzystania z 
programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz kształcenie 
umiejętności w zakresie opanowania rozmaitych strategii translatorskich. Zajęcia poświęcone są praktyce tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, naukowych oraz dokumentów urzędowych (poziom biegłości językowej C1+ wg 
ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U13 

LITERATURA 
UKRAIŃSKA W 
KONTEKŚCIE 
EUROPEJSKIM/ 

 X       30 2 Zal. oc.; T       B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat oddziaływania kultury europejskiej oraz instytucji 
społeczno-politycznych na ukraińskie wzorce kulturowe, sztukę i tradycje polityczne w 1000-letniej historii sąsiedztwa oraz 
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przedmiotu  analiza charakteru wzajemnych relacji w różnych okresach. 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
 

K2_W07; K2_U02; K2_K01 

lub/ UKRAIŃSKA 
KRYTYKA 
LITERACKA 

 X       30 2 Zal. oc.; T       B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przegląd wypowiedzi i dyskusji dotyczących interpretacji dzieł literackich od Arystarcha z Samotraki 
(216 – 144 p.n.e) do końca XIX w. oraz przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów ukraińskiej krytyki literackiej 
XX w. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
 

K2_W07, K2_U02, K2_K01 

JĘZYK 
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ  
I MEDIÓW 

 X  
 

     30 3 EP; Proj.       B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju ukraińskiego języka komunikacji społecznej i 
mediów w praktyce zawodowej i doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy 
specjalistycznej i terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów (współczesny rynek drukowanych i elektronicznych 
środków masowego przekazu). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K2_W01, K2_W03, K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01 
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studiów  

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     60 5 EP                  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności na poziomie B2+/C1 ESOKJ w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie doskonałego rozumienia tekstów pisanych i 
mówionych, bezbłędnego przekazywania treści, wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości 
uzyskanych oraz komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE I 

  X      30 2 Zal.        B /językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z założeniami i wymogami dotyczącymi przygotowania i pisania pracy magisterskiej, 
ustalenie tematu i planu pracy, działań oraz monitorowanie realizacji wstępnych badań. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_K01, K2_K02/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_K01, K2_K02 

Konwersatorium 
specjalizacyjne I 
1- SEMANTYKA 
JĘZYKA UKR.  

 X       30 2 Zal. oc. B  językoznawstwo 

                                                           
1 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami semantyki języka ukraińskiego na poziomie leksyki, frazeologii, 
słowotwórstwa, gramatyki. Część zajęć poświęcona jest uniwersaliom semantycznym. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01; K2_W06; K2_U01, K2_U03; K2_K01 

lub/ 
WSPÓŁCZESNE 
ŻYCIE 
LITERACKIE 

 
X 

      30  2 Zal. oc.; T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach przeanalizowane zostaną najnowsze tendencje rozwoju literatury ukraińskiej oraz jej powiązanie z życiem 
społecznym i kulturowym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U02; K2_W02, K2_K01 

TEORIA 
LITERATURY 

 X       30 3 Zal. oc. B literaturoznawstwo 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Materiał obejmuje podstawy wiedzy z zakresu teorii literatury, główne problemy i nurty nowoczesnego literaturoznawstwa: 
psychoanaliza, formalizm rosyjski, formalizm amerykański, hermeneutyka, strukturalizm, poststrukturalizm, semiotyka, 
literaturoznawstwo porównawcze, historyzm, postkolonializm etc. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_U02, K2_U06, K2_U11; K2_K01 
 
 

KIERUNKI   W 
LINGWISTYCE 
WSPÓŁ. 

 X       30 3 EP  B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w lingwistyce, metodologiami badań zgodnie z 
najnowszymi tendencjami współczesnej nauki (np. lingwistyki korpusowej, tekstu, KAD, z uwzględnieniem innych nauk – 
psychologii, socjologii). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

 

OGUN 
        30 3 Zal. oc.                   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 
(przedmiot 
fakultatywny; 
oferta KU) 
 

   X     60 4 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
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Tabela 3.2.  
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO  

   X     60 5 EP         
językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W09, K2_U07, K2_K01 

LEKSYKOGRAFI
A 
SPECJALISTYC
ZNA 

   X     30 2 ZAL. OC.      B   
językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do tworzenia korpusów języków specjalistycznych oraz 
opracowań leksykograficznych z różnych dziedzin (wprowadzenie w problematykę ekwiwalencji międzyjęzykowej, zasad 
konstruowania słowników specjalistycznych). Poziom biegłości językowej-  C1+ wg ESOKJ. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06, K2_ U01, K2_U03, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

  

WARSZTATY 
TŁUMACZENIO-
WE UKR-POL 

   X     30 2 Zal. oc.; T   językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy specjalistycznej, w tym dotyczącej możliwości korzystania z 
programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz kształcenie 
umiejętności w zakresie opanowania strategii translatorskich. Zajęcia poświęcone są praktyce tłumaczenia rozmaitych 
rodzajów tekstów, w tym tekstów artystycznych. Poziom biegłości językowej – C1+ wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U07, K2_U09, K2_U13, K2_U11, K2_K03 

AVANT-GARDE 
in EUROPEAN 
ART and 
LITERATURE 
(1900-1939) 
(przedmiot w jęz. 
angielskim) 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat awangardowych nurtów w literaturze i sztuce 
europejskiej od początku XX w. do wybuchu II wojny światowej. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W03, K2_W09, K2_U07, K2_K01 
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JĘZYK 
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ  
I MEDIÓW 

   X     15 1 Zal. oc. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju ukraińskiego języka komunikacji społecznej i 
mediów w praktyce zawodowej i doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy 
specjalistycznej i terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów (współczesny rynek drukowanych i elektronicznych 
środków masowego przekazu). Poziom biegłości językowej wg ESOKJ – C1+. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 
K2_W01, K2_W03, K2_W06; K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

KULTURA I 
STYLISTYKA 
JĘZYKA 
POLSKIEGO 

 X       30 2 Zal. oc. B językoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest pogłębienie kompetencji językowych studentów w zakresie polskiego języka literackiego, jego kultury, 
struktury i funkcjonowania normy językowej oraz najważniejszych tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny w 
zakresie gramatyki, stylistyki i systemu leksykalnego. Zajęcia są poświęcone między innymi zagadnieniom związanym ze 
stylistyczną płaszczyzną języka oraz z poprawnością językową. Analizowane są ponadto użycia poszczególnych stylów 
funkcjonalnych polszczyzny i charakterystyczne dla nich środki stylistyczne oraz celowość i przydatność środków językowych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W04, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     30 2 Zal. oc   
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia gramatyczne 
oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE  
ANG - POL 

  
 

  X    30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnicach strukturalnych pomiędzy 
językiem polskim a angielskim oraz różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego. Ponadto celem zajęć jest 
ćwiczenie umiejętności kompensacji różnic strukturalnych, leksykalnych i kulturowych w tłumaczeniu z języka angielskiego na 
język polski oraz umiejętności korzystania z odpowiednich źródeł w celu osiągnięcia ekwiwalencji przekładowej (źródła 
tradycyjne i internetowe) – poziom językowy C1 wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W09, K2_U10, K2_U13, K2_K01 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
II 

   
X 

     30 2 Zal. B językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują monitorowanie realizacji badań, tj. omawianie zebranego materiału, tworzenie planu pracy, omawianie 
literatury tematu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01, K2_K02 / 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_K01, K2_K02 
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studiów 

Konwersatorium 
specjalizacyjne II2 
 
LITERATURA I 
MEDIA 
 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawstw
o 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach omawiane są zagadnienia wpływu nowych mediów na literaturę, funkcjonowanie tekstów literackich w 
środowisku cyfrowym, powstawanie nowych form literackich takich jak hiperproza, literatura interaktywna. Omawiamy zmianę 
pojęć autora, czytelnika i samego tekstu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W07, K2_U06, K2_K01 

lub/  
SOCJOLIN-
GWISTYKA 

 X       30 2 Zal. oc.; Proj. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia stanowią wprowadzenie w problematykę funkcjonowania języka w przestrzeni społecznej, mają na celu zapoznanie 
studentów z teoretycznymi podstawami socjolingwistyki, metodami, skierowanymi na uzyskanie praktycznych wyników 
badań. Przedmiot uzupełnia charakterystykę strukturalnej organizacji języka ukraińskiego, ma umożliwić ocenę takich zjawisk 
jak surżyk, czy polityki językowej Ukrainy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W06; K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07; K2_K01 

 

                                                           
2 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji. 
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KOMPARATYS-
TYKA 
LITERACKA 
 

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawst
wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W trakcie zajęć omawiany będzie zakres, cele i metody badań komparatystycznych. Podjęty zostanie temat powiązań 
pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, audiowizualności i różnego rodzaju dyskursami. Studenci nauczą się 
zastosowania metod literaturoznawstwa porównawczego i oceny prac z tej dziedziny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W02, K2_W08, K2_U02, K2_U06, K2_U11, K2_K01 

OGUN         30 3 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

TRANSLATO-
RYKA 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej, praktyczne wprowadzenie do sztuki przekładu oraz 
kształcenie umiejętności w zakresie opanowania rozmaitych strategii translatorskich. Zajęcia będą poświęcone praktyce 
tłumaczenia rozmaitych rodzajów tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, naukowych oraz dokumentów urzędowych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W06, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U07, K2_U09, K2_U11, K2_K03 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 
(przedmiot 
fakultatywny) 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE  
ROS - POL 

    X    30 1 Zal. oc.    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych z języka rosyjskiego na 
język polski z uwzględnieniem możliwości korzystania z programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza. Ćwiczenie 
dokonywania wstępnej analizy i interpretacji oraz tłumaczenia tekstów ogólnych. Nabywanie kompetencji językowych zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2 / C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W05, K2_W11, K2_U13, K2_U14, K2_U11 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
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Tabela 3.3 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO I 

   X     60 5 EP       językoznawstw
o  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C2 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W08, K2 _K01, K2_U07, K2_U09 

JĘZYK PRAWNY I 
PRAWNICZY  
 
 

 X       30 3 EP B językoznawstw
o  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B 

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka prawa w praktyce zawodowej i 
doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z 
dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, międzynarodowe). Poziom biegłości językowej wg 
ESOKJ – C2. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01 

KULTURA   i 
STYLISTYKA 
JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO/ 
 

 X       30 3 EP B językoznawstw
o  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dotyczą współczesnych problemów języka ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem surżyka. Podstawowym 
celem zajęć jest wyrobienie w studentach wrażliwości językowej - umiejętności rozpoznawania (i poprawiania) form 
niepoprawnych gramatycznie i nieporadnych stylistycznie oraz radzenia sobie z frazeologizmami i idiomami w tekstach 
pisemnych i ustnych. Poziom biegłości językowej-  C2 wg ESOKJ. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

lub/ 
DIALEKTOLOGIA 
UKRAIŃSKA  

 X       30 3 EP B językoznawstw
o  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem wykładanego przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące zróżnicowania gwarowego współczesnego 
ukraińskiego obszaru językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W06, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U08, K2_U11, K2_K01 
 

STOSUNKI 
LITERACKIE 
POLSKO -

 X       30 2 Zal. oc. B literaturoznawst
wo 
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UKRAIŃSKIE 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach przeanalizowany zostanie polsko-ukraiński dialog literacki, ze szczególnym uwzględnieniem wieków XIX-XXI. 
Podjęta zostanie dyskusja nad wykorzystywaną w pisarstwie terminologią kresów i pogranicza, a także wzajemnym 
inspirowaniem się autorów polskich i ukraińskich oraz fascynacją swoimi kulturami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U02, K2_W02, K2_W04, K2_W07, K2_K01 
 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   
 

X     30 3 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1/C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO – 
 
JĘZYK BIZNESU 

   X     30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka angielskiego z zakresu szeroko pojętego biznesu na poziomie ESOKJ 
C1+. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01, K2_K02 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
III 

  X      30 7 Zal. B  językoznawstwo 
/literaturoznawst
wo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia obejmują dalsze monitorowanie realizacji badań, tj. podejmowanej problematyki, omawianie struktury pracy oraz 
literatury tematu. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_K01/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

Konwersatorium 
specjalizacyjne III3 
 
ONOMASTYKA 
UKRAIŃSKA I 
POLSKA 

 X       30 2 Zal. oc. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu onomastyki polskiej i ukraińskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem historycznej i współczesnej antroponimii polskiej i ukraińskiej, w tym związków językowych polsko-
ukraińskich odzwierciedlonych w dawnym nazewnictwie osobowym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_K01 
 

lub/  
 
STRATEGIE 
BADAŃ W 

 X       30 2 Zal. oc.  B literaturoznawstw
o 

                                                           
3 Przewidujemy możliwość zmiany oferty przedmiotów specjalizacyjnych dla obu specjalizacji. 



23 

LITERATURZE 
WSPÓŁCZESNEJ 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych współczesnych teorii i metodologii związanych z badaniami literatury. 
Metody teoretycznoliterackie przedstawiane są w relacji do relewantnych koncepcji filozoficznych, estetycznych i 
kulturoznawczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W02, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_K01 
 
 

PSYCHO-
LINGWISTYKA 

 X       30 3 EP B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest analiza problemów współczesnej psycholingwistyki jako nauki na pograniczu psychologii i 
językoznawstwa. Na zajęciach studenci poznają podstawy psycholingwistyki teoretycznej i stosowanej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W01, K2_W04, K2_U01, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 ESOKJ. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K03 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO –  
 
JĘZYK BIZNESU  

   X     30 3    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest wprowadzenie najnowszych pojęć z zakresu ekonomiki, gospodarki, handlu. Omawiane są aktualne 
tendencje w rozwoju języka biznesu stosowanego w codziennej praktyce zawodowej, zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2\C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U14, K2_U11, K2_U12, K2_K02, K2_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3.4 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 
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NAUKA JĘZYKA 
UKRAIŃSKIEGO   

   X     90 7 EP  językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C2 ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia gramatyczne 
oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W04, K2_W05, K2_W08, K2_U07, K2_U09, K2 _K01 

JĘZYK 
PRAWNY I 
PRAWNICZY 
 

   x     15 1 Zal. oc. B językoznawstwo  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest omawianie i analiza aktualnych tendencji w rozwoju języka prawa w praktyce zawodowej i 
doskonalenie warsztatu badawczego w tym zakresie, a także przekazanie studentom wiedzy specjalistycznej i terminologii z 
dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, międzynarodowe). Poziom biegłości językowej wg 
ESOKJ – C2. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W05, K2_W06,  K2_ U01, K2_U03,  K2_U07,  K2_K01 
  

UKRAINA   – 
TRADYCJA I 
WSPÓŁCZES-
NOŚĆ 
 

 X       30 2 Zal. oc. B Nauki o kulturze i 
religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach o mawiane są wybrane dyskursy literackie i kulturowe, stanowiące kontinuum w rozwoju ukraińskiej literatury i 
sztuki. Podjęta zostanie próba prześledzenia funkcjonowania elementów tradycji w kontekście współczesnej ukraińskiej 
kultury i literatury. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_U06, K2_U11, K2_K1, K2_U06 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

   X     30 3 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętności językowe na poziomie C1+ ESOKJ. Zajęcia obejmują zagadnienia 
gramatyczne oraz tematyczne, kształtujące umiejętność prowadzenia dyskusji na złożone problemy współczesności, 
tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_K01 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE 
POL - ANG 

    X    30 2 Zal. oc.   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi studentów na mikro i makrostrukturze tekstu, różnicach strukturalnych pomiędzy 
językiem polskim a angielskim, różnicach tła kulturowego języka źródłowego i docelowego. Ponadto celem zajęć jest 
ćwiczenie umiejętności kompensacji różnic strukturalnych, leksykalnych i kulturowych w tłumaczeniu z języka polskiego na 
język angielski oraz umiejętności korzystania z odpowiednich źródeł w celu osiągnięcia ekwiwalencji przekładowej (źródła 
tradycyjne i internetowe) – poziom językowy C2 wg ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W09, K2_U10, K2_U13, K2_K01 
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SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 
IV 
 

  X      30 15 Zal. B  językoznawstwo / 
literaturoznawstw
o  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Omawianie zagadnień związanych z ostateczną redakcją całej pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W08, K2_W10, K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U09, K2_K01/ 
 K2_W02, K2_W07, K2_W08, K2_U02, K2_U04, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_K01 

PRAKTYCZNA 
NAUKA JĘZYKA 
ROSYJSKIEGO  
 

   X     30 2 EP   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie 
kompetencji językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 / C1 ESOKJ. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W11, K2_U08, K2_U10, K2_U11, K2_U13, K2_U14, K2_K03 

WARSZTATY 
TŁUMACZE-
NIOWE 
POL – ROS  
 

   X     30 2 ZAL. OC.    

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia tekstów pisemnych z języka polskiego na język rosyjski na 
poziomie  B2 / C1 ESOKJ. Ćwiczenie dokonywania wstępnej analizy i interpretacji oraz tłumaczenia tekstów ogólnych. 
Poznanie szeregu technik tłumaczeniowych, które tworzą warsztat tłumacza. Zdobywanie umiejętności wyszukiwania, 
analizowania, oceniania i wybierania z różnych źródeł informacji niezbędnych do wykonania tłumaczenia, w tym możliwości 
korzystania z programów i zasobów elektronicznych w pracy tłumacza. Poznanie podstaw tłumaczenia tekstów 
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specjalistycznych (w tym poświadczonych) oraz zagadnień z zakresu etyki zawodu tłumacza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K2_W05, K2_W11, K2_U13, K2_U14, K2_U11 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290    
 
 
 
OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 

 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 66% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 12% 

   

 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów dzienne 

Kod ISCED 02; 023 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 43 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

120 
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Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

71 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA dla nauki języka ROSYJSKIEGO – zajęcia FAKULTATYWNE – OFERTA KU 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6–7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
Poziom kształcenia: studia II stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W11 język rosyjski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U14 komunikować się w mowie i w piśmie w języku rosyjskim zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2\C1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 
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Załącznik nr 140 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i 
jakości   

80% Nauki o zarządzaniu i jakości   

Ekonomia i finanse 10% 

Nauki prawne  10% 

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: zarządzanie  

 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

  Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach 
organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię 
zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, 
marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w 
ramach strategii organizacji. 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz 
nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych 
problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór 
źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska 
technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne, 
ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 
 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  
 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 

K_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

 P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 
 
  

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.  

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i 
zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej 
gospodarki.  

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 
 
 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów 
etycznych. 
 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie innowacjami i 
technologiami, Przywództwo i rozwój organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami, Analityka biznesowa      

, 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie marketingowe do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów  

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie marketingowe    

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  zarządzania marketingowego w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania działalnością 
marketingową w organizacji w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do decyzji 
marketingowych w organizacji.  

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do decyzji  
marketingowych w organizacji. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z działalnością marketingową oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 

K_U01 
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przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.  

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności 
marketingowej przez organizację stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z działalnością marketingową oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne.  

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S1_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z działalnością 
marketingową organizacji.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie ludźmi do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie ludźmi    

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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S2_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą zarządzania ludźmi w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  
 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania ludźmi w organizacji w 
stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
ludźmi w organizacji.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania ludźmi w 
organizacji.  

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie ludźmi w organizacji 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarzadzaniem ludźmi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S2_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
ludźmi w organizacji.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie innowacjami i technologiami do efektów 
uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie innowacjami i technologiami  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą zarządzania innowacjami i technologiami w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania innowacjami i 
technologiami w organizacji w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania  
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania 
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 
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S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem innowacjami i technologiami w 
organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody.  

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie innowacjami i 
technologiami w organizacji stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarzadzaniem innowacjami i technologiami w organizacji 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S3_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Przywództwo i rozwój organizacji do efektów uczenia 
się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Przywództwo i rozwój organizacji  
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Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą przywództwa i rozwoju organizacji w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego przywództwa i rozwoju organizacji w 
stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
przywództwa i rozwoju organizacji. 

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

S4_W05 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z przywództwem i rozwojem organizacji, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe 
metody. 
 
 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na przywództwa i rozwój organizacji 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z przywództwem i rozwojem organizacji oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
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S4_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S4_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z przywództwem i 
rozwojem organizacji. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S4_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami do 
efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami    
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  przedsiębiorczości i zarządzania start-up’ami  
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S5_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania start-up’ami i związane z 
przedsiębiorczością w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
start-up’ami i przedsiębiorczości.   

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania start- K_W04 
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up’ami i przedsiębiorczości. 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

S5_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem start-up’ami i 
przedsiębiorczością stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody.  
 

K_U01 

S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie start-up’ami i 
przedsiębiorczość stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S5_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem start-up’ami i przedsiębiorczością oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S5_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S5_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
start-up’ami i przedsiębiorczością.  

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S5_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Analityka biznesowa do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Analityka biznesowa   

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą analityki biznesowej w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  

K_W01 

S6_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki analityki biznesowej w stopniu pogłębionym. K_W02 

S6_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do analityki 
biznesowej   

K_W03 

S6_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do analityki biznesowej.  K_W04 

S6_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz 
ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S6_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i 
całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S6_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 

K_U03 
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oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

S6_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S6_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych analizami 
biznesowymi.  

K_K01 

S6_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S6_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.  K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0) 
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4. Semestr dla kierunku Zarządzanie  

  

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Organizacja i 
zarządzanie  

30   30     60 4 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
1.     Przegląd najważniejszych koncepcji i modeli w teorii organizacji i zarządzania. 
1. Rola synergii w modelu systemowym organizacji; dyssynergia, proces budowania synergii, słabości systemowego podejścia do organizacji. 
2. Pardygmaty, perspektywy, metafory; organizacja jako system polityczny, więzienie psychiczne, przepływ i transformacja; narzędzie dominacji; gry 

organizacyjne. 
3. Czynniki zewnętrzne wpływające na strukturę organizacyjną: globalizacja, postęp technologiczny, gospodarka oparta na wiedzy, hiperkonkurencja, 

odpowiedzialność społeczna 
4. Sieci organizacyjne; outsoucing, offshoring, sieci wartości Stabell, Fjeldstad; koncepcja pola organizacyjnego Powell, DiMaggio; teoria sieci działań Czarniawska, 

teoria aktora-sieci; organizacje zwinne/turkusowe 
5. Komunikowanie strategiczne w organizacji, wartości organizacji Peters, Waterman; kołowy model wartości Schwartz; komunikowanie misji i wartości; globalne 

czynniki wpływające na misję organizacji 
6. Zarządzanie relacjami z interesariuszami ; ryzyko reputacji, atrybutowa klasyfikacja interesariuszy, strategie zarządzania relacjami z interesariuszami; standardy 

AA1000 
7. Paradoksy w naukach o zarządzaniu; oburęczność – ambidexterity, kompetencje dynamiczne; koopetycja; hipotezy o relacji odwróconego U 
8. Autonomia, zespołowość i empowerment; wybrane modele delegowania, pojęcie samoorganizacji, model alokacji władzy Aghion, Tirole; źródła samoorganizacji 
9. Kierowanie przemianą organizacyjną; model Bridges, model 8 kroków wprowadzania zmian Kotter, koło zagrożeń Cohen; pomiar zdolności i zmienności 

procesów; model luk SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml 
10. Organizacyjne uczenie się; wymiary i zdolność uczenia się; model I. Nonaka, H. Takeuchi; uczenie się w sieciach i aliansach; zdolność absorpcyjna, Action 
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Learning, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) 
11. Zaangażowanie i zaufanie w organizacji; tworzenie i podtrzymanie zaufania; koszty psychologiczne i społeczne ponoszone przez pracowników, ucieczka z 

dużych korporacji; metody pomiaru zaufania i zaangażowania w organizacji; wpływ postaw na zachowanie pracowników 
12. Procesy innowacji w organizacji; rodzaje innowacji, źródła innowacji, innowacje otwarte, narzędzia i metody analizy rozwiązań innowacyjnych; lean 

management, agile management, SCRUM. 
Ćwiczenia: 
1. Model systemowy organizacji; ograniczenia podejścia systemowego; narzędzia wspomagające tworzenie efektu organizacyjnego: zarządzanie przez cele – 

MBO, kaizen 
2. Metafory i gry organizacyjne; korzyści z zastosowania metafor; diagnoza gier organizacyjnych 
3. Organizacje ponadnarodowe; ZZL w firmach wielonarodowych; umiędzynarodowienie procesów świadczenia usług; znaczenie różnic kulturowych 
4. Sieci i współpraca międzyorganizacyjna; outsourcing, offshoring, sieci wartości; koncepcja pola organizacyjnego; teoria sieci działań, organizacje wirtualne, 

alianse strategiczne, organizacje zwinne/turkusowe 
5. Ograniczona racjonalność podejmowania decyzji; przyczyny ograniczonej racjonalności; evidence-thinking management; small vs. big data, eksperyment 

biznesowy, krytyczny osąd 
6. Komunikowanie misji i wartości organizacji; komunikowanie misji i wartości organizacji, globalne czynniki wpływające na misję organizacji, wewnętrzne 

systemy komunikacji misji, bariery komunikacji w organizacji 
7. Zarządzanie różnorodnością w organizacji; diversity management; różnorodność pracowników jako wartość, wymiary różnorodności, korzyści z zarządzania 

różnorodnością, wskaźnik różnorodności; szklany sufit, „double burden” syndrome 
8. Organizacja odpowiadająca na potrzeby społeczne; problemy społeczne dotyczące organizacji: utrata zaufania, rosnąca nierówność, koszty psychologiczne i 

społeczne ponoszone przez pracowników, green management 
9. Work-life balance, ucieczka z dużych korporacji; zmniejszenie hierarchii organizacyjnej. 

10. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w organizacji; rodzaje problemów, proces rozwiązywania problemów, etapy procesu twórczego Osborn, Green; 
model kreatywnego rozwiązywania problemów Osborn, Parnes, metoda de Bono, design thinking, narzędzia analizy rozwiązań innowacyjnych, strategia błękitnego 
oceanu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

 
Przedsiębior-
czość 

14   30     44 4 EP, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas wykładu i ćwiczeń zostaną przedstawione, krytycznie przeanalizowane na przykładach i przećwiczone podczas prac grupowych następujące zagadnienia: 

- Przedsiębiorczość: aktualne nurty, teorie i trendy w teorii i praktyce.  

- Ekosystem przedsiębiorczości: podstawowe elementy i ich wzajemne relacje. Ekonomiczne, rynkowe i społeczne zakorzenienie działań przedsiębiorczych. 

Możliwości kształtowania ekosystemu przedsiębiorczości.  

- Uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce.  

- Etyczne aspekty i dylematy działań przedsiębiorczych. 

- Uwarunkowania działalności start-up’ów,.  

- Rola przedsiębiorców w gospodarce: poziom krajowy, regionalny i lokalny. 

- Proces przedsiębiorczy: szansa, zespół, zasoby i wzajemne relacje między nimi.  

- Proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa: 

 Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać, 

 Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami, 

 Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki, 

 Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej; zarządzanie nowym przedsięwzięciem: wyzwania i dylematy.  
 

- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie: 

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze, 

 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne;  

 Sposoby uczenia się przedsiębiorców, 

 Budowanie relacji: networking.  
 
- Przedsiębiorca w sieci relacji: współpraca i konkurencja z innymi podmiotami. Koopetycja jako droga rozwoju? 
 

- Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia w teorii i praktyce. Od start-upu do dużej firmy.  

- Przedsiębiorczość korporacyjna: zachowania przedsiębiorcze w ustabilizowanych organizacjach, ich uwarunkowania. Dobre praktyki przedsiębiorczości 

korporacyjnej. 
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Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy. Założeniem przedmiotu jest szerokie 

wykorzystywanie przykładów z polskiej praktyki biznesu – w szczególności pokazywanie działań przedsiębiorczych przedsiębiorców, których przedsiębiorstwa są na 

różnych etapach rozwoju. Wykorzystywane będą także studia przypadków przedsiębiorców – absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

Podczas ćwiczeń Słuchacze będą nie tylko dyskutować przedstawione na wykładach zagadnienia, ale także będą pracować nad własnymi projektami, które umożliwią 
im praktyczną aplikację zdobywanej wiedzy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Metody ilościowe 
w zarządzaniu 

14   30     30 4 T, Inne: PP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia będą się odbywać w sali komputerowej w środowisku MsExcel, Gretl lub Statistica z wykorzystaniem przykładów analizy empirycznej zbiorów danych z 

dziedziny zarządzania: 

1. Tabele przestawne 
2. Porównywanie rozkładów empirycznych cech i podstawowych statystyk opisowych, 
3. Analiza wariancji jednoczynnikowa, analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń, analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami,  
4. Związek przyczynowo-skutkowy, zależności korelacyjne (korelacja liniowa Pearsona i korelacja rang Spearmana), testowanie istotności statystycznej korelacji, 

interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych, macierz korelacji, zależność pozorna. 
5. Analiza conjoint (analiza połączona), analiza zmiennych standaryzowanych i interpretacja ekonomiczna.  
6. Analiza skupień, metoda k-średnich, przykłady segmentacji . 
7. Dekompozycja szeregu czasowego, metody naiwne prognozowania, wyodrębnianie trendu, metoda wskaźników sezonowości, proste wyrównywanie 

wykładnicze, podwójne wyrównywanie wykładnicze.  
8. Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych.  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
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K_K01 

Prawo 
gospodarcze 

30        30 3 T B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Publiczne regulacje działalności gospodarczej:  

1. Konstytucyjne podstawy systemu gospodarczego: elementy społecznej gospodarki rynkowej: wolność gospodarcza, solidarność i dialog, ochrona własności,  
2. Działalność gospodarcza jako przedmiot regulacji prawnej: 

a) treść i znaczenie zasady wolności gospodarczej;  
b) czynności rejestracyjne w procesie podejmowania działalności gospodarczej;  
c) instrumenty reglamentacji swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

3. Ochrona konkurencji i konsumentów: 
a) przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję 
b) zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
a) publicznoprawna ochrona konsumenta 

Spółki prawa handlowego: 

1. Spółka osobowe: 
a) spółka jawna, 
b) spółka partnerska, 
c) spółka komandytowa, 
d) spółka komandytowo-akcyjna. 

2. Spółki kapitałowe; 
a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b) spółka akcyjna. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Zarządzanie 
łańcuchem 
dostaw 

14   16     30 3 Test, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Istota, zakres i znaczenie logistyki 

2. Systemy i podsystemy logistyczne 

3. Problemy w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 

4. Łańcuch dostaw jako system logistyczny, w którym realizuje się procesy logistyczne. 

5. Modele łańcuchów dostaw. Model SCOR. 

6. Partnerstwo w łańcuchu dostaw i zarządzanie relacjami. Rodzaje partnerstwa. Zarządzanie relacjami z dostawcami. Wybór, kwalifikacja i ocena dostawców. 

7. Rola informacji w integracji łańcucha dostaw. Integracyjna rola informacji. Systemy informatyczne w łańcuchach dostaw. 

8. Ocena funkcjonowania łańcuchów dostaw 

9. Tendencje rozwojowe łańcucha dostaw 

10. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Logistyka a rentowność kapitału i wartość firmy 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U05 
K_K02 

Negocjacje    30     30 3 Inne: GD B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Konflikt i negocjacje 
- korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, rodzaje interesów 

2. Przygotowanie do negocjacji 
- analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron 

3. GRA 1 
- otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
- kotwica i interesy 
- kupno ¬ sprzedaż 

4. GRA 2 
- ujawnianie informacji 
- przekonywanie 
- komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
- rozmowa o interesach 

5. GRA 3 
- sposoby na impas i uniknięcie fiaska 



21 

 

- budowa złotego mostu 

- sposoby budowania porozumienia 

6. GRA 4 
- blef 

- przerwa w negocjacjach 

- negocjacyjne jujitsu 

7. GRA 5 
- kreatywne negocjacje 

- postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 

- budowanie przewagi (negocjacyjny diament 

GRA 6 - negocjacje trójstronne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Rachunkowość 
kosztów i 
rachunkowość 
zarządcza 

14   16     30 3 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami funkcjonalnymi i formalno-prawnymi systemów informacyjnych oraz interfejsem wybranych programów, 
w celu uzyskania przez studentów umiejętności użytkownika systemów informatycznych w rachunkowości 
1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- księgowego 

Symfonia.  
2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne.  
3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat.  
4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia.  
5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport kasowy. 
6.  Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych.  
7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie transakcji. 

Kompensata. 
8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe:DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnatrzwspólnotowym. Rozliczenia transakcji 

walutowych.  
9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania finansowego: RZiS.  
10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 
11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie  prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu Analizy 

Finansowe 
 Ćwiczenia realizowana przy wykorzystaniu programu firmy Sage  Symfonia 2.0 Finanse i księgowość z rozszerzeniem Analizy Finansowe 



22 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Zarządzanie 
projektami 

14   16     30 3 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Charakterystyka zarządzania projektami 
2. Tworzenie i uruchamianie projektu 
3. Organizacyjno-instytucjonalne problemy zarządzania projektami  
4. Zarządzanie zespołem w realizacji projektu  
5. Analiza ryzyka projektów  
6. Charakterystyka wybranych metod zarządzania projektami  
Ćwiczenia: 
1. Inicjacja projektu w MS Project 2013, 
2. Zarządzanie zadaniami, 
3. Zarządzanie zasobami, 
4. Przydzielanie zasobów do zadań, 
5. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze, 
6. Wyznaczanie kosztów projektu, 
7. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów, 

Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_K02 

Business 
Intelligence 

14   16     30 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład: 
1. Systemy Business Intelligence i systemy Big Data 
2. Rola systemów Business Intelligence  dla zarządzania (systemy BI w poprawie wydajności organizacji, operacyjny BI, usprawnienie procesów dzięki BI, poprawa 

obsługi klienta, zmiany technologiczne umożliwiające BI, Cloud Computing i BI, Big Data i BI) 
3. Komponenty architektury Business Intelligence (systemy operacyjne i źródłowe, dodatkowe systemy źródłowe, transfer danych do hurtowni danych, zarządzanie 

informacjami o przedsiębiorstwie, metadane, bazy danych, formularze danych, urządzenia analityczne, BI w chmurze, najlepsze praktyki dotyczące udanego BI)  
4. Systemy Business Intelligence Front-End (zapytanie biznesowe i raportowanie, biznesowa wizualizacja danych, wizualne odkrywanie danych, kokpity 

menedżerskie, karty wyników, raportowanie produkcji, przetwarzanie analityczne online (OLAP - platformy i architektura), zarządzanie wydajnością, aplikacja 
analityczna) 

Konwersatorium i ćwiczenia 
1. Cecha BI i rzeczywiste wyzwania BI  
2. Scenariusze Business Intelligence,  
3. Perspektywy w Business Intelligence  
4. Kluczowe wskaźniki wydajności jako cel BI 
5. Proces analizy biznesowej  
6. Trendy Business Intelligence na rok 2018 
7. Bariery przyjęcia i dojrzałości BI  
8. Modelowanie w Business Intelligence  
9. Wymiary jakościowe dla danych w BI  
10. Opis danych i wizualizacja do raportowania  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 328 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1021 
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5.1.  Semestr dla specjalności: Zarządzanie marketingowe 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

30   30     60 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Proces zarządzania marketingowego. 

 określenie procesu zarządzania marketingowego 
 zdefiniowanie rynku produktowego 
 części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   

 rodzaje nabywców  
 ośrodek zakupowy 
 typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
 fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
 badanie struktury preferencji nabywców 
 zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    

 wymiary analizy popytu i sprzedaży 
 określenie popytu potencjalnego  
 szacowanie sprzedaży całej branży 
 prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 



25 

 

4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   

 identyfikacja konkurentów 
 struktura podmiotowa podaży 
 struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
 analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 

 marketingowa specyfika analizy SWOT  
 analiza szans i zagrożeń  
 analiza mocnych i słabych stron 
 wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  

 cele marketingowe 
 STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
 przygotowanie mieszanki marketingowej  
 ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  

 zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
 struktura programów marketingowych 
 funkcje realizowane przez pion marketingowy 
 rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
 powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
 współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
 współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
 charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 

 przekroje kontroli marketingowej 
 procedura kontroli 
 kontrola sprzedaży 
 kontrola udziału w rynku 
 kontrola wydatków marketingowych 
 kontrola rentowności 
 kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
 kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

14   16     30 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 

funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 

cenowej.    

Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  

Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  

Struktury rynkowe 

Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 

społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 

sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  

Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 

dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 

konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 

Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 

zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 

Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 

„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 

Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 

Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

14   16     30 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 

1. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
2. Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  

(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
3. Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
4. Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
5.Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
6. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
8. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
9. Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
11: Podstawy finansów behawioralnych. 
12. Nierozwiązane problemy finansów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

14   30     44 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 

przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 

technikami zarządzania. 

1. Geneza podejścia procesowego 

2. Procedura zarządzania procesami 

3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 

4. Pięć warunków sprawnego procesu 

5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 

6. Zasady BPM 

7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 

8. Krytyczne elementy BPM 

9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 

10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 

11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 

12. Six Sigma – geneza podejścia 

13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 

14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 

15. Role w Six Sigma + Lean 

16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 

17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 

18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 

19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 

20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 30       30 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

 strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
 badania ilościowe i jakościowe, 
 podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

 Podstawowe etapy badania organizacji 
 Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
 Zasady formułowania hipotez badawczych. 
 Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
 Eksperyment 
 Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
 Sondażowe badania ilościowe 
 Analiza treści 
 Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

 Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
 Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

 
 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie marketingowe  

Zarządzanie marką 
 

 30       30 4 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

• Charakterystyka marki 
• Geneza marek produktowych 
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• Przegląd definicji marek 
• Marka jako znak towarowy 
• Marka jako produkt 
• Marka jako model holistyczny 
• Porównanie definicji marek 
• Funkcje marki 

• Słowna i graficzna prezentacja marki 
• Struktura nazwy marki 
• Kategorie nazw marek 
• Procedura kreowania nazwy marki 
• Uwarunkowania wyboru nazwy marki 
• Znak graficzny marki 

• Komunikacja marki 
• Koncept strategiczny marki (Insight, Benefit, RTB) 
• Strategie kampanii promocyjnych 

• Determinanty wartości marki i związane z nimi badania marketingowe  
• Tożsamość a wizerunek marki 
• Lojalność nabywców wobec marki 
• Stopień zauważalności marki 
• Jakość marki postrzegana przez nabywców 

• Typy marek produktowych 
• Marki zróżnicowane ze względu na ich nadawcę 
• Marki w ujęciu horyzontalnym 
• Marki w ujęciu wertykalnym 

• Marki pośredników handlowych 
• Uwarunkowania rozwoju marki dystrybutora na świecie 
• Determinanty rozwoju marki pośrednika handlowego w Polsce 
• Czynniki związane ze zmianami w handlu 
• Czynniki związane z popytem rynkowym 
• Czynniki związane z podażą 
• Czynniki związane z makrootoczeniem 

• Marka osobista (personal branding) 
• Istota tworzenia 
• Elementy składowe 

• Marka Polska – marka terytorialna 
• Istota tworzenia 
• Elementy składowe 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
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K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Marketing 
doświadczeń 

 15       15 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Gospodarka doświadczeń: geneza i założenia 
a. Specyfika społeczeństwa ponowoczesnego 
b. Marketing doświadczeń jako odpowiedź na zmiany społeczne i rynkowe 
c. Gospodarka doświadczeń w Polsce i na świecie 

2. Doświadczenie konsumenta 
a. Definicja doświadczenia 
b. Typologie doświadczeń 
c. Moduły doświadczeń 

i. Koncepcja BH Schmitta 
ii. Inne koncepcje 

d. Doświadczenie a wartość dla klienta 
3. Zarządzanie doświadczeniem konsumenta 

a. Mapowanie doświadczenia klienta 
b. Inscenizowanie niezapomnianych doświadczeń 
c. Autentyczność doświadczenia 

4. Mini-badanie (projekt) 
a. Przygotowanie projektu badania 
b. Metodyka: problem, cel, metoda, narzędzie, próba 
c. Opracowanie narzędzia 
d. Realizacja badania 
e. Przygotowanie raportu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
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K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zintegrowana 
komunikacja 
marketingowa 

 15       15 2 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

1. Cechy zintegrowanej komunikacji marketingowej (promocji) 

2. Funkcje i podziały promocji 

f. Formy promocji  
g. Promocja: outbound - inbound 
h. Promocja: ATL – BTL 

3. Wyłanianie i współpraca z agencjami promocyjnymi 

a. Etapy przetargu konkursowego 
b. Zasady wynagradzania i współpracy 
c. Briefy i podbriefy promocyjne 

4. Fazy planowania i realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej  

a. Grupy docelowe i ich badanie przedpromocyjne 
b. Ustalanie celów kampanii 
c. Strategiczna i wykonawcza kreacja 

d. Kompozycja promocyjna i media-mix 

e. Budżetowanie kampanii 

f. Realizacja kampanii 

g. Badania śród- i  po-promocyjne 

5. Studia przypadków: zintegrowana kampania long-term, kampania internetowa short-term, kampania zautomatyzowanej promocji 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 254 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1021 

 

 
Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

30        30 3 EP B Nauki prawne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(1) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(2) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(3) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(4) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(5) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(6) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 30        30 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
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12. Strategia: teoria realnych opcji 

13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

30        30 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
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i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

14   16     30 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
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- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  14       14 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie marketingowe 

Marketing 
strategiczny 

 30       30 4 EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 1. Marketing strategiczny – wprowadzenie i typologia 
a. Rodzaje decyzji marketingowych 
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dla przedmiotu  b. Definicja strategii marketingowej 
c. Jak powstaje strategia marketingowa? 
d. Rodzaje strategii marketingowych  

2. Misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa 
a. Typowe elementy strategii marketingowej przedsiębiorstwa 
b. Analiza strategiczna 
c. Misja i domena przedsiębiorstwa. Analiza wybranych przypadków 
d. Cele przedsiębiorstwa (warunki jakie musi spełniać wiązka celów) 

3. Strategiczne jednostki biznesu i identyfikacja strategicznej luki planistycznej 
a. Wyznaczenie strategicznych jednostek biznesu na przykładach 
b. Strategiczna luka planistyczna i co z niej wynika 

4. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój intensywny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 

5. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój integratywny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 

6. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój dywersyfikacyjny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 
d. Strategie ograniczania (ich rodzaje, zalety i wady)  

7. Analiza portfela firmy 
a. Klasyczne metody służące do oceny portfela i ich analiza 
b. Praktyczne podejście do analizowania portfela 
c. Zasady konstruowania zdrowego portfela 
d. Ćwiczenie oceny portfela 
e. Strategie alokacyjne i ich powiązanie ze strategiami zakresowymi 

8. Strategie marketingowe dla produktu  
a. Czynniki determinujące strategie marketingu dla produktu 
b. Algorytm kształtowania strategii marketingu dla produktu 

9. Strategie intensyfikowania popytu pierwotnego 
a. Popyt potencjalny/sprzedaż branży/sprzedaż firmy 
b. Strategie bazujące na zwiększaniu liczby nabywców 
c. Strategie bazujące na zwiększeniu skali użycia (konsumpcji/zakupu) 
d. Analiza przypadku 

10. Strategie intensyfikowania popytu selektywnego 
a. Lider kosztowy (warunki brzegowe, zalety i wady, analiza przykładów) 
b. Strategia różnicowania (warunki brzegowe, zalety i wady, analiza przykładów) 

11. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie ofensywne 
a. Powiązanie strategii z rolą rynkową i sytuacją rynkową 
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b. Identyfikacja możliwych strategii ofensywnych 
c. Strategie ofensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
d. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

12. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie defensywne 
a. Identyfikacja możliwych strategii ofensywnych 
b. Strategie defensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
c. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

13. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie neutralne 
e. Specjalizacja vs. naśladownictwo 
f. Identyfikacja możliwych opcji strategicznych 
g. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

14. Strategie marketingowe a fazy w cyklu życia kategorii produktowej 
a. Strategie typowe dla fazy wprowadzenia 
b. Strategie typowe dla fazy wzrostu 
c. Strategie typowe dla fazy dojrzałości 
d. Strategie typowe dla fazy spadku 
e. Analiza przykładów 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zachowania 
konsumenckie 

 15       15 2 T, Proj. B Matematyka 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Podstawy zachowań konsumenckich 
 Zachowania konsumenckie jako proces 
 Grupy czynników wpływających na zachowania konsumenckie 
 Modele zachowań konsumenckich 
 Znaczenie  badania zachowań konsumenckich w strategii marketingowej przedsiębiorstw 

2. Czynniki wewnętrzne wpływające na zachowania konsumenckie 
 Czynniki psychologiczne (percepcja, uczenie się i pamięć, motywacja, tożsamość, osobowość, postawy) 
 Czynniki demograficzne (dochody, wiek, płeć, miejsce zamieszkania) 

3. Czynniki zewnętrzne wpływające na zachowania konsumenta 
 Czynniki kulturowe (normy i wartości, style życia, mity i rytuały, globalizacja kultury konsumenckiej) 
 Czynniki społeczne (grupy odniesienia, rodzina, subkultury, liderzy opinii, wspólnoty wirtualne) 
 Czynniki ekonomiczne 

4. Proces podejmowania decyzji konsumenckich 
 Rodzaje decyzji zakupowych 
 Rozpoznawanie potrzeby i poszukiwanie informacji 
 Ocena dostępnych opcji i dokonanie wyboru  
 Procesy podecyzyjne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Wskaźniki 
marketingowe 

 15       15 2 T, Proj., Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1.Marketingowa marża brutto - wprowadzenie  

 Jak mierzyć sukces w marketingu – studium przypadku Kubuś  
 Określenie marketingowej marży brutto (NMC)– wymiar produktowy i klientowski  
 Rentowność i produktywność marketingowa  
 Wpływ efektów operacyjnych na NMC 
 Udział NMC w efektach strategicznych 
2. Popyt rynkowy  
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 Popyt rynkowy – ilościowy i wartościowy  
 Stopień rozwoju rynku 
 Studium przypadku – Rynek piwa w Polsce  
3. Udział w rynku  
 Kalkulacja udziału w rynku – różne typy 
 Studium przypadku – Rynek smartfonów na świecie 
 Drzewo udziału w rynku: świadomość marki, preferencja marki, intencja zakupu marki, dostępność marki 
 Lejek zakupowy  
 Łańcuch udziału w rynku 
 Zadowolenie i lojalność klientów  
4. Jednostkowa marża brutto  
 Określenie poziomu przewagi konkurencyjnej  
 Przewaga różnicowania oferty 
 Przewaga kosztowa  
 Dystrybucja – pozycja przetargowa i struktura kanałów  
5. Wydatki marketingowe   
 Zmiany w strukturze kosztów 
 Jakie koszty tworzą wydatki marketingowe  
 Poziom wsparcia marketingowego  
 Wskaźniki mediowe off-line media 
 Wskaźniki mediowe – on-line media  
6. Wartość życiowa klientów    
 Przeszła wartość życiowa klientów  
 Przyszła wartość życiowa klientów 
 Analiza elementów tworzących wartość życiową klientów  
 Studium przypadku -  Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1021 

 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

30        30 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 

tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 

mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 

przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 

pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 

opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
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d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 

c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 

a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

30   30     60 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 

ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

 

I. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
II. Teorie wymiany międzynarodowej 
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III. Współczesny system handlu międzynarodowego  
IV. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
V. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
VI. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
VII. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
VIII. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
IX. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
X. Strategie regionalne 
XI. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 

Ćwiczenia 

Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 

w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 

Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 14        14 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task 
Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

   14     14 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
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Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  14       14 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
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i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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II przedmioty specjalności – Zarządzanie marketingowe  

Zarządzanie 
służbami sprzedaży 

 30       30 4 T, Proj., Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Rola i zadania personelu sprzedażowego w nowoczesnej firmie 
2. Proces zarządzania personelem sprzedażowym i jego składowe 
3. Planowanie wysiłku sprzedażowego 
4. Pozyskiwanie personelu sprzedażowego 
5. Szkolenie oraz coaching sprzedawców 
6. Kierowanie operacyjną działalnością personelu sprzedażowego 
7. Motywowanie oraz wynagradzanie specjalistów ds. sprzedaży 
8. Menedżer ds. sprzedaży jego rola i wymagane kompetencje 
9. Kontrola i ocena działalności sprzedawców 
10. Diagnoza zespołów sprzedażowych  
11. Wypalenie zawodowe oraz fluktuacja sprzedawców 
12. Problemy etyczne w zarządzaniu działem sprzedaży firmy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K02 

 

Ochrona 
konkurencji i 
konsumenta 

 15       15 2 E, Inne: SP B Nauki prawne  
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład za cel stawia sobie przybliżenie wiedzy co do tego jakie zachowania przedsiębiorców – jako ograniczające konkurencję – są niedopuszczalne na rynku polskim. 

Uwaga skupiona jest na zakazie porozumień ograniczających konkurencję (np. zmów cenowych) oraz zakazie nadużywania pozycji rynkowej przez przedsiębiorcę 

dominującego. Analizowane są także reguły rządzące łączeniem przedsiębiorców. Wykład oparty jest na analizę konkretnych zachowań i transakcji przedsiębiorców, 

które są lub były oceniane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wykład nawiązuje do praktyki ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i w USA. 

Ponadto wykład za cel stawia sobie przybliżenie wiedzy jak zbudowana jest ochrona konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej. W rezultacie z zajęć płyną wnioski co do 

tego jakie są obowiązki przedsiębiorców i prawa konsumentów oraz jakie zachowania przedsiębiorców są niedopuszczalne. Wykład oparty jest na analizę konkretnych 

praktyk przedsiębiorców. 

Przedmiot jest poświęcony analizie następujących zagadnień: 

1. System ochrony konkurencji i konsumentów; podstawowe wartości chronione (wolność i uczciwość konkurencji; interesy konsumentów); podstawy konstytucyjne; 
podstawowe instytucje; podstawowe pojęcia 

2. Kartele – najpoważniejsze naruszenie konkurencji 
3. Porozumienia pomiędzy konkurentami inne niż kartele (m.in. wymiana informacji, joint ventures)  
4. Porozumienia pionowe m.in. w relacji producent-dystrybutor; dystrybutor-sprzedawca (m.in. ustalanie cen odsprzedaży)  
5. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności (zyski dla konkurencji)  
6. Pozycji dominująca: wyznaczanie pozycji dominującej na rynku właściwym  
7. Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki wykluczające (np. odmowa kontraktowania, rabaty, drapieżnictwo cenowe  
8. Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki eksploatacyjne (np. stosowanie zawyżonych cen)  

Kontrola łączenia się przedsiębiorców (połączenia, przejęcia, tworzenie wspólnego przedsiębiorcy, kryteria kontroli, rodzaje i skutki koncentracji, obowiązkowy 

system zgłoszeń koncentracji)  

9. Ochrona przed praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów – zagadnienia wprowadzające  
10. Wprowadzanie w błąd i misselling  
11. Nieuczciwa reklama 
12. Niedozwolone postanowienia umowne  
13. Prawa konsumenta w relacjach umownych 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03 
S1_W04 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 211 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1021 

5.2. Semestr dla specjalności: Zarządzanie ludźmi 

 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

30   30     60 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Proces zarządzania marketingowego. 

 określenie procesu zarządzania marketingowego 
 zdefiniowanie rynku produktowego 
 części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   

 rodzaje nabywców  
 ośrodek zakupowy 
 typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
 fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
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 badanie struktury preferencji nabywców 
 zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    

 wymiary analizy popytu i sprzedaży 
 określenie popytu potencjalnego  
 szacowanie sprzedaży całej branży 
 prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 

4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   

 identyfikacja konkurentów 
 struktura podmiotowa podaży 
 struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
 analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 

 marketingowa specyfika analizy SWOT  
 analiza szans i zagrożeń  
 analiza mocnych i słabych stron 
 wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  

 cele marketingowe 
 STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
 przygotowanie mieszanki marketingowej  
 ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  

 zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
 struktura programów marketingowych 
 funkcje realizowane przez pion marketingowy 
 rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
 powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
 współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
 współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
 charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 

 przekroje kontroli marketingowej 
 procedura kontroli 
 kontrola sprzedaży 
 kontrola udziału w rynku 
 kontrola wydatków marketingowych 
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 kontrola rentowności 
 kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
 kontrola zadowolenia nabywców 
 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

14   16     30 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 

funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 

cenowej.    

Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
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Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  

Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 

Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  

Struktury rynkowe 

Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 

społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 

sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  

Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 

dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 

konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 

Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 

zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 

Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 

„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 

Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 

Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

14   16     30 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 

2. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
2. Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  

(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
3. Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
4. Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
5.Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
6. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
8. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
9. Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
11: Podstawy finansów behawioralnych. 
12. Nierozwiązane problemy finansów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Zarządzanie 
procesami 

14   30     44 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 

przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 

technikami zarządzania. 

1. Geneza podejścia procesowego 

2. Procedura zarządzania procesami 

3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 

4. Pięć warunków sprawnego procesu 

5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 

6. Zasady BPM 

7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 

8. Krytyczne elementy BPM 

9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 

10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 

11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 

12. Six Sigma – geneza podejścia 

13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 

14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 

15. Role w Six Sigma + Lean 

16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 

17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 

18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 

19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 

20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
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programu studiów K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 30       30 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

 strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
 badania ilościowe i jakościowe, 
 podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

 Podstawowe etapy badania organizacji 
 Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
 Zasady formułowania hipotez badawczych. 
 Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
 Eksperyment 
 Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
 Sondażowe badania ilościowe 
 Analiza treści 
 Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

 Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
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 Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

 
 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie ludźmi 

Projektowanie i 
realizacja funkcji 

 30       30 4 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
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personalnej jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_U03 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K03 

Strategia 
personalna 

 15       15 2 Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1)Behawioralna teoria firmy 
2) Efektywność kluczowych zespołów menadżerskich 
3) Sieci wewnątrz-organizacyjne 
4) Wyzwania liderów organizacji 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K03 

Wsparcie IT dla 
funkcji personalnej 

 15       15 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Rola i miejsce systemów informatycznych zarządzania ludźmi w organizacji  
2. Charakterystyka ogólna systemów zarzadzania ludźmi w organizacji  
3. Przykłady zastosowań systemów zarzadzania ludźmi w organizacji  
4. Założenia projektu oceny zastosowań systemów informatycznych zarządzania ludźmi w wybranej organizacji  
5. Systemy zarządzania ludźmi w systemach zintegrowanych  
6. Efekty zastosowania portali korporacyjnych w zarzadzaniu ludźmi  
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7. Wzrost znaczenia TI w zarządzaniu ludźmi w organizacji  
8. Modele semantyczne w zarzadzaniu kapitałem ludzkim  
9. Systemy Big Data oraz analityki kadrowej w zarządzaniu ludźmi w organizacji  
10. Metody odkrywania wiedzy (data-mining) w zarzadzaniu ludźmi w organizacji  
11. Systemy sztucznej inteligencji we wsparciu zarządzania ludźmi w organizacji  
12. Znaczenie gospodarki elektronicznej i zjawiska mobilności w zarzadzaniu ludźmi 

13. Prezentacja wyników projektu dotyczącego aspektów zastosowań zarządzania ludźmi  w wybranych organizacjach  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U05 
S2_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 254 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1021 

 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 



65 

 

Unijne prawo 
gospodarcze 

30        30 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(7) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(8) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(9) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(10) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(11) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(12) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 30        30 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
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8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 

13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

30        30 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
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delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

14   16     30 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
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5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

Nie dotyczy. 
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Załącznik nr 141 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i 
jakości   

80% Nauki o zarządzaniu i jakości   

Ekonomia i finanse 10% 

Nauki prawne  10% 

Razem: - 100%  
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2. Kierunek studiów: Zarządzanie  
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

  Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach 
organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię 
zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, 
marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w 
ramach strategii organizacji. 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
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K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz 
nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych 
problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór 
źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska 
technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne, 
ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 
 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  
 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 

K_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

 P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 
 
  

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.  

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i 
zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej 
gospodarki.  

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 
 
 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów 
etycznych. 
 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
 
 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie innowacjami i 
technologiami, Przywództwo i rozwój organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami, Analityka biznesowa      
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie marketingowe do efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla kierunku studiów  

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie marketingowe    

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  zarządzania marketingowego w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania działalnością 
marketingową w organizacji w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do decyzji 
marketingowych w organizacji.  

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do decyzji  
marketingowych w organizacji. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z działalnością marketingową oraz ich 
integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 
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S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności 
marketingowej przez organizację stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z działalnością marketingową oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne.  

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S1_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z działalnością 
marketingową organizacji.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie ludźmi do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie ludźmi    

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą zarządzania ludźmi w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  
 

K_W01 
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S2_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania ludźmi w organizacji w 
stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
ludźmi w organizacji.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania ludźmi w 
organizacji.  

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie ludźmi w organizacji 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarzadzaniem ludźmi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S2_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
ludźmi w organizacji.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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a. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Zarządzanie innowacjami i technologiami do efektów 
uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Zarządzanie innowacjami i technologiami  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą zarządzania innowacjami i technologiami w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania innowacjami i 
technologiami w organizacji w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania  
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania 
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem innowacjami i technologiami w 
organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 
 
 

K_U01 
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S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie innowacjami i 
technologiami w organizacji stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarzadzaniem innowacjami i technologiami w organizacji 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S3_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
innowacjami i technologiami w organizacji. 

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Przywództwo i rozwój organizacji do efektów uczenia 
się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Przywództwo i rozwój organizacji  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą przywództwa i rozwoju organizacji w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 
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S4_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego przywództwa i rozwoju organizacji w 
stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
przywództwa i rozwoju organizacji. 

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

S4_W05 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z przywództwem i rozwojem organizacji, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe 
metody. 
 
 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na przywództwa i rozwój organizacji 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z przywództwem i rozwojem organizacji oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S4_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z przywództwem i 
rozwojem organizacji. 

K_K01 
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S4_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S4_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

3.5. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami do 
efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami    
 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  przedsiębiorczości i zarządzania start-up’ami  
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  
 

K_W01 

S5_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania start-up’ami i związane z 
przedsiębiorczością w stopniu pogłębionym. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
start-up’ami i przedsiębiorczości.   

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania start-
up’ami i przedsiębiorczości. 

K_W04 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

S5_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 

K_U01 
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złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem start-up’ami i 
przedsiębiorczością stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody.  

S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie start-up’ami i 
przedsiębiorczość stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S5_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem start-up’ami i przedsiębiorczością oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S5_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S5_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
start-up’ami i przedsiębiorczością.  

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S5_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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3.6. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności Analityka biznesowa do efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: Analityka biznesowa   

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S6_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą analityki biznesowej w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  
 

K_W01 

S6_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki analityki biznesowej w stopniu pogłębionym. K_W02 

S6_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do analityki 
biznesowej   

K_W03 

S6_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do analityki biznesowej.  K_W04 

S6_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S6_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz 
ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S6_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i 
całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S6_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 

K_U03 
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oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

S6_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  
 

K_U05 
 

S6_U05 
 

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S6_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych analizami 
biznesowymi.  

K_K01 

S6_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S6_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 
  

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Organizacja i 
zarządzanie  

18 18       36 4 EP, Proj, SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 
 
1.     Przegląd najważniejszych koncepcji i modeli w teorii organizacji i zarządzania. 
1. Rola synergii w modelu systemowym organizacji; dyssynergia, proces budowania synergii, słabości systemowego podejścia do organizacji. 
2. Pardygmaty, perspektywy, metafory; organizacja jako system polityczny, więzienie psychiczne, przepływ i transformacja; narzędzie dominacji; gry 

organizacyjne. 
3. Czynniki zewnętrzne wpływające na strukturę organizacyjną: globalizacja, postęp technologiczny, gospodarka oparta na wiedzy, hiperkonkurencja, 

odpowiedzialność społeczna 
4. Sieci organizacyjne; outsoucing, offshoring, sieci wartości Stabell, Fjeldstad; koncepcja pola organizacyjnego Powell, DiMaggio; teoria sieci działań Czarniawska, 

teoria aktora-sieci; organizacje zwinne/turkusowe 
5. Komunikowanie strategiczne w organizacji, wartości organizacji Peters, Waterman; kołowy model wartości Schwartz; komunikowanie misji i wartości; globalne 

czynniki wpływające na misję organizacji 
6. Zarządzanie relacjami z interesariuszami ; ryzyko reputacji, atrybutowa klasyfikacja interesariuszy, strategie zarządzania relacjami z interesariuszami; standardy 

AA1000 
7. Paradoksy w naukach o zarządzaniu; oburęczność – ambidexterity, kompetencje dynamiczne; koopetycja; hipotezy o relacji odwróconego U 
8. Autonomia, zespołowość i empowerment; wybrane modele delegowania, pojęcie samoorganizacji, model alokacji władzy Aghion, Tirole; źródła samoorganizacji 
9. Kierowanie przemianą organizacyjną; model Bridges, model 8 kroków wprowadzania zmian Kotter, koło zagrożeń Cohen; pomiar zdolności i zmienności 

procesów; model luk SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml 
10. Organizacyjne uczenie się; wymiary i zdolność uczenia się; model I. Nonaka, H. Takeuchi; uczenie się w sieciach i aliansach; zdolność absorpcyjna, Action 

Learning, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) 
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11. Zaangażowanie i zaufanie w organizacji; tworzenie i podtrzymanie zaufania; koszty psychologiczne i społeczne ponoszone przez pracowników, ucieczka z 
dużych korporacji; metody pomiaru zaufania i zaangażowania w organizacji; wpływ postaw na zachowanie pracowników 

12. Procesy innowacji w organizacji; rodzaje innowacji, źródła innowacji, innowacje otwarte, narzędzia i metody analizy rozwiązań innowacyjnych; lean 
management, agile management, SCRUM. 

Ćwiczenia: 
1. Model systemowy organizacji; ograniczenia podejścia systemowego; narzędzia wspomagające tworzenie efektu organizacyjnego: zarządzanie przez cele – 

MBO, kaizen 
2. Metafory i gry organizacyjne; korzyści z zastosowania metafor; diagnoza gier organizacyjnych 
3. Organizacje ponadnarodowe; ZZL w firmach wielonarodowych; umiędzynarodowienie procesów świadczenia usług; znaczenie różnic kulturowych 
4. Sieci i współpraca międzyorganizacyjna; outsourcing, offshoring, sieci wartości; koncepcja pola organizacyjnego; teoria sieci działań, organizacje wirtualne, 

alianse strategiczne, organizacje zwinne/turkusowe 
5. Ograniczona racjonalność podejmowania decyzji; przyczyny ograniczonej racjonalności; evidence-thinking management; small vs. big data, eksperyment 

biznesowy, krytyczny osąd 
6. Komunikowanie misji i wartości organizacji; komunikowanie misji i wartości organizacji, globalne czynniki wpływające na misję organizacji, wewnętrzne 

systemy komunikacji misji, bariery komunikacji w organizacji 
7. Zarządzanie różnorodnością w organizacji; diversity management; różnorodność pracowników jako wartość, wymiary różnorodności, korzyści z zarządzania 

różnorodnością, wskaźnik różnorodności; szklany sufit, „double burden” syndrome 
8. Organizacja odpowiadająca na potrzeby społeczne; problemy społeczne dotyczące organizacji: utrata zaufania, rosnąca nierówność, koszty psychologiczne i 

społeczne ponoszone przez pracowników, green management 
9. Work-life balance, ucieczka z dużych korporacji; zmniejszenie hierarchii organizacyjnej. 
10. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w organizacji; rodzaje problemów, proces rozwiązywania problemów, etapy procesu twórczego Osborn, Green; 

model kreatywnego rozwiązywania problemów Osborn, Parnes, metoda de Bono, design thinking, narzędzia analizy rozwiązań innowacyjnych, strategia błękitnego 
oceanu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02, 
K_W05, 
K_W06  
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

 
Przedsiębior-
czość 

9 18       27 4 EP, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas wykładu i ćwiczeń zostaną przedstawione, krytycznie przeanalizowane na przykładach i przećwiczone podczas prac grupowych następujące zagadnienia: 

- Przedsiębiorczość: aktualne nurty, teorie i trendy w teorii i praktyce.  

- Ekosystem przedsiębiorczości: podstawowe elementy i ich wzajemne relacje. Ekonomiczne, rynkowe i społeczne zakorzenienie działań przedsiębiorczych. 
Możliwości kształtowania ekosystemu przedsiębiorczości.  

- Uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce.  

- Etyczne aspekty i dylematy działań przedsiębiorczych. 

- Uwarunkowania działalności start-up’ów,.  

- Rola przedsiębiorców w gospodarce: poziom krajowy, regionalny i lokalny. 

- Proces przedsiębiorczy: szansa, zespół, zasoby i wzajemne relacje między nimi.  

- Proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa: 

 Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać, 
 Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami, 
 Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki, 
 Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej; zarządzanie nowym przedsięwzięciem: wyzwania i dylematy.  

 
- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie: 

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze, 
 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne;  
 Sposoby uczenia się przedsiębiorców, 
 Budowanie relacji: networking.  

 
- Przedsiębiorca w sieci relacji: współpraca i konkurencja z innymi podmiotami. Koopetycja jako droga rozwoju? 
 

- Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia w teorii i praktyce. Od start-upu do dużej firmy.  

- Przedsiębiorczość korporacyjna: zachowania przedsiębiorcze w ustabilizowanych organizacjach, ich uwarunkowania. Dobre praktyki przedsiębiorczości 
korporacyjnej. 
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Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy. Założeniem przedmiotu jest szerokie 
wykorzystywanie przykładów z polskiej praktyki biznesu – w szczególności pokazywanie działań przedsiębiorczych przedsiębiorców, których przedsiębiorstwa są na 
różnych etapach rozwoju. Wykorzystywane będą także studia przypadków przedsiębiorców – absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

Podczas ćwiczeń Słuchacze będą nie tylko dyskutować przedstawione na wykładach zagadnienia, ale także będą pracować nad własnymi projektami, które umożliwią 
im praktyczną aplikację zdobywanej wiedzy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Metody ilościowe 
w zarządzaniu 

9 18       27 4 T, Inne: PP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia będą się odbywać w sali komputerowej w środowisku MsExcel, Gretl lub Statistica z wykorzystaniem przykładów analizy empirycznej zbiorów danych z 
dziedziny zarządzania: 

1. Tabele przestawne 
2. Porównywanie rozkładów empirycznych cech i podstawowych statystyk opisowych, 
3. Analiza wariancji jednoczynnikowa, analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń, analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami,  
4. Związek przyczynowo-skutkowy, zależności korelacyjne (korelacja liniowa Pearsona i korelacja rang Spearmana), testowanie istotności statystycznej korelacji, 

interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych, macierz korelacji, zależność pozorna. 
5. Analiza conjoint (analiza połączona), analiza zmiennych standaryzowanych i interpretacja ekonomiczna.  
6. Analiza skupień, metoda k-średnich, przykłady segmentacji . 
7. Dekompozycja szeregu czasowego, metody naiwne prognozowania, wyodrębnianie trendu, metoda wskaźników sezonowości, proste wyrównywanie 

wykładnicze, podwójne wyrównywanie wykładnicze.  
8. Wykorzystywanie narzędzi informatyczno-komunikacyjnych  

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
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K_K01 

Prawo 
gospodarcze 

18        18 3 T B Nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Publiczne regulacje działalności gospodarczej:  

1. Konstytucyjne podstawy systemu gospodarczego: elementy społecznej gospodarki rynkowej: wolność gospodarcza, solidarność i dialog, ochrona własności,  
2. Działalność gospodarcza jako przedmiot regulacji prawnej: 

a) treść i znaczenie zasady wolności gospodarczej;  
b) czynności rejestracyjne w procesie podejmowania działalności gospodarczej;  
c) instrumenty reglamentacji swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;  

3. Ochrona konkurencji i konsumentów: 
a) przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję 
b) zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
a) publicznoprawna ochrona konsumenta 

Spółki prawa handlowego: 

1. Spółka osobowe: 
a) spółka jawna, 
b) spółka partnerska, 
c) spółka komandytowa, 
d) spółka komandytowo-akcyjna. 

2. Spółki kapitałowe; 
a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b) spółka akcyjna. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Zarządzanie 
łańcuchem 
dostaw 

14 16       30 3 Test, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 



20 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Istota, zakres i znaczenie logistyki 
2. Systemy i podsystemy logistyczne 
3. Problemy w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 
4. Łańcuch dostaw jako system logistyczny, w którym realizuje się procesy logistyczne. 
5. Modele łańcuchów dostaw. Model SCOR. 
6. Partnerstwo w łańcuchu dostaw i zarządzanie relacjami. Rodzaje partnerstwa. Zarządzanie relacjami z dostawcami. Wybór, kwalifikacja i ocena dostawców. 
7. Rola informacji w integracji łańcucha dostaw. Integracyjna rola informacji. Systemy informatyczne w łańcuchach dostaw. 
8. Ocena funkcjonowania łańcuchów dostaw 
9. Tendencje rozwojowe łańcucha dostaw 
10. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Logistyka a rentowność kapitału i wartość firmy 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U05 
K_K02 

Negocjacje  18       18 3 Inne: GD B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Konflikt i negocjacje 
- korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, rodzaje interesów 

2. Przygotowanie do negocjacji 
- analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron 

3. GRA 1 
- otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
- kotwica i interesy 
- kupno ¬ sprzedaż 

4. GRA 2 
- ujawnianie informacji 
- przekonywanie 
- komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
- rozmowa o interesach 

5. GRA 3 
- sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
- budowa złotego mostu 
- sposoby budowania porozumienia 

6. GRA 4 
- blef 
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- przerwa w negocjacjach 
- negocjacyjne jujitsu 

7. GRA 5 
- kreatywne negocjacje 
- postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
- budowanie przewagi (negocjacyjny diament 

GRA 6 - negocjacje trójstronne 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Rachunkowość 
kosztów i 
rachunkowość 
zarządcza 

9 9       18 3 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami funkcjonalnymi i formalno-prawnymi systemów informacyjnych oraz interfejsem wybranych programów, 
w celu uzyskania przez studentów umiejętności użytkownika systemów informatycznych w rachunkowości 
1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- księgowego 

Symfonia.  
2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne.  
3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat.  
4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia.  
5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport kasowy. 
6.  Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych.  
7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie transakcji. 

Kompensata. 
8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe:DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnatrzwspólnotowym. Rozliczenia transakcji 

walutowych.  
9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania finansowego: RZiS.  
10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 
11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie  prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu Analizy 

Finansowe 
 Ćwiczenia realizowana przy wykorzystaniu programu firmy Sage  Symfonia 2.0 Finanse i księgowość z rozszerzeniem Analizy Finansowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
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studiów K_K01 
K_K02 
K_K03 

Zarządzanie 
projektami 

9 9       18 3 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Charakterystyka zarządzania projektami 
2. Tworzenie i uruchamianie projektu 
3. Organizacyjno-instytucjonalne problemy zarządzania projektami  
4. Zarządzanie zespołem w realizacji projektu  
5. Analiza ryzyka projektów  
6. Charakterystyka wybranych metod zarządzania projektami  
Ćwiczenia: 
1. Inicjacja projektu w MS Project 2013, 
2. Zarządzanie zadaniami, 
3. Zarządzanie zasobami, 
4. Przydzielanie zasobów do zadań, 
5. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze, 
6. Wyznaczanie kosztów projektu, 
7. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów, 
Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U05 
K_U06 
K_K02 

Business 
Intelligence 

9 9       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład: 
1. Systemy Business Intelligence i systemy Big Data 
2. Rola systemów Business Intelligence  dla zarządzania (systemy BI w poprawie wydajności organizacji, operacyjny BI, usprawnienie procesów dzięki BI, poprawa 

obsługi klienta, zmiany technologiczne umożliwiające BI, Cloud Computing i BI, Big Data i BI) 
3. Komponenty architektury Business Intelligence (systemy operacyjne i źródłowe, dodatkowe systemy źródłowe, transfer danych do hurtowni danych, zarządzanie 

informacjami o przedsiębiorstwie, metadane, bazy danych, formularze danych, urządzenia analityczne, BI w chmurze, najlepsze praktyki dotyczące udanego BI)  
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4. Systemy Business Intelligence Front-End (zapytanie biznesowe i raportowanie, biznesowa wizualizacja danych, wizualne odkrywanie danych, kokpity 
menedżerskie, karty wyników, raportowanie produkcji, przetwarzanie analityczne online (OLAP - platformy i architektura), zarządzanie wydajnością, aplikacja 
analityczna) 

Konwersatorium i ćwiczenia 
1. Cecha BI i rzeczywiste wyzwania BI  
2. Scenariusze Business Intelligence,  
3. Perspektywy w Business Intelligence  
4. Kluczowe wskaźniki wydajności jako cel BI 
5. Proces analizy biznesowej  
6. Trendy Business Intelligence na rok 2018 
7. Bariery przyjęcia i dojrzałości BI  
8. Modelowanie w Business Intelligence  
9. Wymiary jakościowe dla danych w BI  
10. Opis danych i wizualizacja do raportowania  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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5.1.  Semestr dla specjalności: Zarządzanie marketingowe 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18 18       36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 
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4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
1. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
2. Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
3. Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
4. Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
5.Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
6. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
8. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
9. Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
11: Podstawy finansów behawioralnych. 
12. Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

II przedmioty specjalności – Zarzadzanie marketingowe 

Zarządzanie marką 
 

 18       18 4 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

• Charakterystyka marki 
• Geneza marek produktowych 
• Przegląd definicji marek 
• Marka jako znak towarowy 
• Marka jako produkt 
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• Marka jako model holistyczny 
• Porównanie definicji marek 
• Funkcje marki 

• Słowna i graficzna prezentacja marki 
• Struktura nazwy marki 
• Kategorie nazw marek 
• Procedura kreowania nazwy marki 
• Uwarunkowania wyboru nazwy marki 
• Znak graficzny marki 

• Komunikacja marki 
• Koncept strategiczny marki (Insight, Benefit, RTB) 
• Strategie kampanii promocyjnych 

• Determinanty wartości marki i związane z nimi badania marketingowe  
• Tożsamość a wizerunek marki 
• Lojalność nabywców wobec marki 
• Stopień zauważalności marki 
• Jakość marki postrzegana przez nabywców 

• Typy marek produktowych 
• Marki zróżnicowane ze względu na ich nadawcę 
• Marki w ujęciu horyzontalnym 
• Marki w ujęciu wertykalnym 

• Marki pośredników handlowych 
• Uwarunkowania rozwoju marki dystrybutora na świecie 
• Determinanty rozwoju marki pośrednika handlowego w Polsce 
• Czynniki związane ze zmianami w handlu 
• Czynniki związane z popytem rynkowym 
• Czynniki związane z podażą 
• Czynniki związane z makrootoczeniem 

• Marka osobista (personal branding) 
• Istota tworzenia 
• Elementy składowe 

• Marka Polska – marka terytorialna 
• Istota tworzenia 
• Elementy składowe 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
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K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Marketing 
doświadczeń 

 9       9 2 T, Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Gospodarka doświadczeń: geneza i założenia 
a. Specyfika społeczeństwa ponowoczesnego 
b. Marketing doświadczeń jako odpowiedź na zmiany społeczne i rynkowe 
c. Gospodarka doświadczeń w Polsce i na świecie 

2. Doświadczenie konsumenta 
a. Definicja doświadczenia 
b. Typologie doświadczeń 
c. Moduły doświadczeń 

i. Koncepcja BH Schmitta 
ii. Inne koncepcje 

d. Doświadczenie a wartość dla klienta 
3. Zarządzanie doświadczeniem konsumenta 

a. Mapowanie doświadczenia klienta 
b. Inscenizowanie niezapomnianych doświadczeń 
c. Autentyczność doświadczenia 

4. Mini-badanie (projekt) 
a. Przygotowanie projektu badania 
b. Metodyka: problem, cel, metoda, narzędzie, próba 
c. Opracowanie narzędzia 
d. Realizacja badania 
e. Przygotowanie raportu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
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K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zintegrowana 
komunikacja 
marketingowa 

 9       9 2 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

1. Cechy zintegrowanej komunikacji marketingowej (promocji) 

2. Funkcje i podziały promocji 

f. Formy promocji  
g. Promocja: outbound - inbound 
h. Promocja: ATL – BTL 

3. Wyłanianie i współpraca z agencjami promocyjnymi 

a. Etapy przetargu konkursowego 
b. Zasady wynagradzania i współpracy 
c. Briefy i podbriefy promocyjne 

4. Fazy planowania i realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej  

a. Grupy docelowe i ich badanie przedpromocyjne 
b. Ustalanie celów kampanii 
c. Strategiczna i wykonawcza kreacja 

d. Kompozycja promocyjna i media-mix 

e. Budżetowanie kampanii 

f. Realizacja kampanii 

g. Badania śród- i  po-promocyjne 

5. Studia przypadków: zintegrowana kampania long-term, kampania internetowa short-term, kampania zautomatyzowanej promocji 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):153 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
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publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(1) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(2) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(3) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(4) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(5) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(6) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
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11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 



39 

 

- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

Nie dotyczy. 
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specjalności 
 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  14       14 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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specjalności 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie marketingowe 

Marketing 
strategiczny 

 18       18 4 T, SP, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Marketing strategiczny – wprowadzenie i typologia 
a. Rodzaje decyzji marketingowych 
b. Definicja strategii marketingowej 
c. Jak powstaje strategia marketingowa? 
d. Rodzaje strategii marketingowych  

2. Misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa 
a. Typowe elementy strategii marketingowej przedsiębiorstwa 
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b. Analiza strategiczna 
c. Misja i domena przedsiębiorstwa. Analiza wybranych przypadków 
d. Cele przedsiębiorstwa (warunki jakie musi spełniać wiązka celów) 

3. Strategiczne jednostki biznesu i identyfikacja strategicznej luki planistycznej 
a. Wyznaczenie strategicznych jednostek biznesu na przykładach 
b. Strategiczna luka planistyczna i co z niej wynika 

4. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój intensywny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 

5. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój integratywny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 

6. Strategie zakresowe -  rozwojowe. Rozwój dywersyfikacyjny 
a. Identyfikacja rodzajów strategii. 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 
d. Strategie ograniczania (ich rodzaje, zalety i wady)  

7. Analiza portfela firmy 
a. Klasyczne metody służące do oceny portfela i ich analiza 
b. Praktyczne podejście do analizowania portfela 
c. Zasady konstruowania zdrowego portfela 
d. Ćwiczenie oceny portfela 
e. Strategie alokacyjne i ich powiązanie ze strategiami zakresowymi 

8. Strategie marketingowe dla produktu  
a. Czynniki determinujące strategie marketingu dla produktu 
b. Algorytm kształtowania strategii marketingu dla produktu 

9. Strategie intensyfikowania popytu pierwotnego 
a. Popyt potencjalny/sprzedaż branży/sprzedaż firmy 
b. Strategie bazujące na zwiększaniu liczby nabywców 
c. Strategie bazujące na zwiększeniu skali użycia (konsumpcji/zakupu) 
d. Analiza przypadku 

10. Strategie intensyfikowania popytu selektywnego 
a. Lider kosztowy (warunki brzegowe, zalety i wady, analiza przykładów) 
b. Strategia różnicowania (warunki brzegowe, zalety i wady, analiza przykładów) 

11. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie ofensywne 
a. Powiązanie strategii z rolą rynkową i sytuacją rynkową 
b. Identyfikacja możliwych strategii ofensywnych 
c. Strategie ofensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
d. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

12. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie defensywne 
a. Identyfikacja możliwych strategii ofensywnych 



43 

 

b. Strategie defensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
c. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

13. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej – strategie neutralne 
e. Specjalizacja vs. naśladownictwo 
f. Identyfikacja możliwych opcji strategicznych 
g. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

14. Strategie marketingowe a fazy w cyklu życia kategorii produktowej 
a. Strategie typowe dla fazy wprowadzenia 
b. Strategie typowe dla fazy wzrostu 
c. Strategie typowe dla fazy dojrzałości 
d. Strategie typowe dla fazy spadku 
e. Analiza przykładów 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Zachowania 
konsumenckie 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Podstawy zachowań konsumenckich 
− Zachowania konsumenckie jako proces 
− Grupy czynników wpływających na zachowania konsumenckie 
− Modele zachowań konsumenckich 
− Znaczenie  badania zachowań konsumenckich w strategii marketingowej przedsiębiorstw 

2. Czynniki wewnętrzne wpływające na zachowania konsumenckie 
− Czynniki psychologiczne (percepcja, uczenie się i pamięć, motywacja, tożsamość, osobowość, postawy) 
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− Czynniki demograficzne (dochody, wiek, płeć, miejsce zamieszkania) 
3. Czynniki zewnętrzne wpływające na zachowania konsumenta 

− Czynniki kulturowe (normy i wartości, style życia, mity i rytuały, globalizacja kultury konsumenckiej) 
− Czynniki społeczne (grupy odniesienia, rodzina, subkultury, liderzy opinii, wspólnoty wirtualne) 
− Czynniki ekonomiczne 

4. Proces podejmowania decyzji konsumenckich 
− Rodzaje decyzji zakupowych 
− Rozpoznawanie potrzeby i poszukiwanie informacji 
− Ocena dostępnych opcji i dokonanie wyboru  
− Procesy podecyzyjne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U02 
S1_K01 

Wskaźniki 
marketingowe 

 9       9 2 T, Proj., Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1.Marketingowa marża brutto - wprowadzenie  
• Jak mierzyć sukces w marketingu – studium przypadku Kubuś  
• Określenie marketingowej marży brutto (NMC)– wymiar produktowy i klientowski  
• Rentowność i produktywność marketingowa  
• Wpływ efektów operacyjnych na NMC 
• Udział NMC w efektach strategicznych 
2. Popyt rynkowy  
• Popyt rynkowy – ilościowy i wartościowy  
• Stopień rozwoju rynku 
• Studium przypadku – Rynek piwa w Polsce  
3. Udział w rynku  
• Kalkulacja udziału w rynku – różne typy 
• Studium przypadku – Rynek smartfonów na świecie 
• Drzewo udziału w rynku: świadomość marki, preferencja marki, intencja zakupu marki, dostępność marki 
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• Lejek zakupowy  
• Łańcuch udziału w rynku 
• Zadowolenie i lojalność klientów  
4. Jednostkowa marża brutto  
• Określenie poziomu przewagi konkurencyjnej  
• Przewaga różnicowania oferty 
• Przewaga kosztowa  
• Dystrybucja – pozycja przetargowa i struktura kanałów  
5. Wydatki marketingowe   
• Zmiany w strukturze kosztów 
• Jakie koszty tworzą wydatki marketingowe  
• Poziom wsparcia marketingowego  
• Wskaźniki mediowe off-line media 
• Wskaźniki mediowe – on-line media  
6. Wartość życiowa klientów    
• Przeszła wartość życiowa klientów  
• Przyszła wartość życiowa klientów 
• Analiza elementów tworzących wartość życiową klientów  
• Studium przypadku -  Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_W02 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U03 
S1_K01 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
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a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 

I. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
II. Teorie wymiany międzynarodowej 
III. Współczesny system handlu międzynarodowego  
IV. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
V. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 



48 

 

VI. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
VII. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
VIII. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
IX. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
X. Strategie regionalne 
XI. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 

Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
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4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task 
Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

 9       9 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  14       14 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie marketingowe 

Zarządzanie 
służbami sprzedaży 

 18       18 4 T, Proj., Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Rola i zadania personelu sprzedażowego w nowoczesnej firmie 
2. Proces zarządzania personelem sprzedażowym i jego składowe 
3. Planowanie wysiłku sprzedażowego 
4. Pozyskiwanie personelu sprzedażowego 
5. Szkolenie oraz coaching sprzedawców 
6. Kierowanie operacyjną działalnością personelu sprzedażowego 
7. Motywowanie oraz wynagradzanie specjalistów ds. sprzedaży 
8. Menedżer ds. sprzedaży jego rola i wymagane kompetencje 
9. Kontrola i ocena działalności sprzedawców 
10. Diagnoza zespołów sprzedażowych  
11. Wypalenie zawodowe oraz fluktuacja sprzedawców 
12. Problemy etyczne w zarządzaniu działem sprzedaży firmy 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W01 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K02 
 

Ochrona 
konkurencji i 
konsumenta 

 9       9 2 E, Inne: SP B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład za cel stawia sobie przybliżenie wiedzy co do tego jakie zachowania przedsiębiorców – jako ograniczające konkurencję – są niedopuszczalne na rynku polskim. 
Uwaga skupiona jest na zakazie porozumień ograniczających konkurencję (np. zmów cenowych) oraz zakazie nadużywania pozycji rynkowej przez przedsiębiorcę 
dominującego. Analizowane są także reguły rządzące łączeniem przedsiębiorców. Wykład oparty jest na analizę konkretnych zachowań i transakcji przedsiębiorców, 
które są lub były oceniane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wykład nawiązuje do praktyki ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i w USA. 

Ponadto wykład za cel stawia sobie przybliżenie wiedzy jak zbudowana jest ochrona konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej. W rezultacie z zajęć płyną wnioski co do 
tego jakie są obowiązki przedsiębiorców i prawa konsumentów oraz jakie zachowania przedsiębiorców są niedopuszczalne. Wykład oparty jest na analizę konkretnych 
praktyk przedsiębiorców. 
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Przedmiot jest poświęcony analizie następujących zagadnień: 

1. System ochrony konkurencji i konsumentów; podstawowe wartości chronione (wolność i uczciwość konkurencji; interesy konsumentów); podstawy konstytucyjne; 
podstawowe instytucje; podstawowe pojęcia 

2. Kartele – najpoważniejsze naruszenie konkurencji 
3. Porozumienia pomiędzy konkurentami inne niż kartele (m.in. wymiana informacji, joint ventures)  
4. Porozumienia pionowe m.in. w relacji producent-dystrybutor; dystrybutor-sprzedawca (m.in. ustalanie cen odsprzedaży)  
5. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności (zyski dla konkurencji)  
6. Pozycji dominująca: wyznaczanie pozycji dominującej na rynku właściwym  
7. Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki wykluczające (np. odmowa kontraktowania, rabaty, drapieżnictwo cenowe  
8. Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki eksploatacyjne (np. stosowanie zawyżonych cen)  

Kontrola łączenia się przedsiębiorców (połączenia, przejęcia, tworzenie wspólnego przedsiębiorcy, kryteria kontroli, rodzaje i skutki koncentracji, obowiązkowy 
system zgłoszeń koncentracji)  

9. Ochrona przed praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów – zagadnienia wprowadzające  
10. Wprowadzanie w błąd i misselling  
11. Nieuczciwa reklama 
12. Niedozwolone postanowienia umowne  
13. Prawa konsumenta w relacjach umownych 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S1_W03 
S1_W04 
S1_U02 
S1_K01 
S1_K03 

  15       15 2  Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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5.2. Semestr dla specjalności: Zarządzanie ludźmi 
5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18 18       36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 
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4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
2. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
2. Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
3. Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
4. Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
5.Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
6. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
8. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
9. Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
11: Podstawy finansów behawioralnych. 
12. Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie ludźmi 
Projektowanie i 
realizacja funkcji 
personalnej 

 18       18 4 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
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2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_U03 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K03 
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Strategia 
personalna 

 9       9 2 Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1)Behavioralna teoria firmy 
2) Efektywność kluczowych zespołów menadżerskich 
3) Sieci wewnątrz-organizacyjne 
4) Wyzwania liderów organizacji 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U01 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K03 

Wsparcie IT dla 
funkcji personalnej 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Rola i miejsce systemów informatycznych zarządzania ludźmi w organizacji  
2. Charakterystyka ogólna systemów zarzadzania ludźmi w organizacji  
3. Przykłady zastosowań systemów zarzadzania ludźmi w organizacji  
4. Założenia projektu oceny zastosowań systemów informatycznych zarządzania ludźmi w wybranej organizacji  
5. Systemy zarządzania ludźmi w systemach zintegrowanych  
6. Efekty zastosowania portali korporacyjnych w zarzadzaniu ludźmi  
7. Wzrost znaczenia TI w zarządzaniu ludźmi w organizacji  
8. Modele semantyczne w zarzadzaniu kapitałem ludzkim  
9. Systemy Big Data oraz analityki kadrowej w zarządzaniu ludźmi w organizacji  
10. Metody odkrywania wiedzy (data-mining) w zarzadzaniu ludźmi w organizacji  
11. Systemy sztucznej inteligencji we wsparciu zarządzania ludźmi w organizacji  
12. Znaczenie gospodarki elektronicznej i zjawiska mobilności w zarzadzaniu ludźmi 
13. Prezentacja wyników projektu dotyczącego aspektów zastosowań zarządzania ludźmi  w wybranych organizacjach  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U05 
S2_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  
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(7) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(8) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(9) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(10) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(11) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(12) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 



66 

 

K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
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- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 
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Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  9       9 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie ludźmi 
Prawo w 
zarządzaniu ludźmi 

 18       18 4 T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawo w zarządzaniu ludźmi to cykl zajęć  prowadzonych w formie wykładowo-warsztatowej, która umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do 
rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia w firmie. 
Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się  w kreowanie polityki zatrudnienia od momentu rekrutacji aż po ustanie 
stosunku pracy 
Prawo w zarządzaniu ludźmi obejmuje cykl zajęć, prowadzonych w formie wykładowo -warsztatowej, dotyczących polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Blok obejmie: 
1. Charakterystyka modelu elastycznej firmy w polskich realiach prawnych ( zatrudnienie: pracownicze i niepracownicze, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, staże 

i praktyki absolwenckie, outsourcing i offshoring) 
2. Prawne aspekty rekrutacji , praw i obowiązków stron stosunku pracy, kształtowania warunków pracy i płacy, awansowania  
3. Monitoring a ochrona danych osobowych i prawa pracownika do prywatności (granice monitoringu, najczęstsze formy monitoringu i ich dopuszczalność w prawie 

polskim) 
4. Zarządzanie czasem pracy i urlopami 



71 

 

5. Ochrona rodzicielstwa (firma przyjazna matkom i rodzinie) 
6. Zwolnienia (w tym grupowe) 
7. Współdziałanie ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników 
8. Przeciwdziałanie patologiom w zatrudnieniu  

W ramach warsztatów: 
1. Przygotowywanie strategii personalnej i określenie w oparciu o nią kryteriów zatrudniania i selekcji pracowników oraz właściwych dokumentów (umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawne, umowy o praktyki absolwenckie, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji) 
2. Tworzenie procedur rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej  
3.  Określanie założeń systemu wynagradzania i motywowania, ocen pracowniczych, szkolenia i awansowania  
4. Zarządzanie czasem pracy (wybór systemu czasu pracy, przygotowywanie harmonogramów czasu pracy) i urlopami (tworzenie planów urlopów wypoczynkowych) 
5. Przygotowywanie procedur i dokumentów rozwiązujących umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne 
6. Przygotowywanie regulaminów związanych z zatrudnieniem  i zwalnianiem ludzi(Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, telepracy, ZFŚS, zwolnień 
grupowych) 
7. Przygotowywanie wewnętrznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych  i opracowywanie Kodeksów Etycznego Zatrudnienia 
Wymienione wyżej wykłady i warsztaty pozwolą uzyskać uczestnikom wiedzę i umiejętności kluczowe zarówno do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, jak i kreowania 
warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 
Wymienione propozycje odpowiadają zarówno wymogom polskiego prawa, jak również zjawiskom występującym na współczesnym rynku pracy 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_K03 

Marka pracodawcy  9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Etapy rozwoju funkcji personalnej i poziomy jej zaawansowania 
2. Cztery role działu personalnego według modelu Ulricha 
3. Zakres zadań działu personalnego jako biznes partnera 
4. Analiza otoczenia biznesowego funkcji personalnej 
5. Budowanie relacji funkcji personalnej z otoczeniem biznesowym 
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6. Pojęcie marki korporacyjnej 
7. Tożsamość i wizerunek marki korporacyjnej 
8. Różnice pomiędzy marką produktów/usług a marką korporacyjną 
9. Modele Employer Branding 
10. Narzędzia Employer Branding 
11. Wewnętrzny Employer Branding 
12. Zewnętrzny Employer Branding 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Kultura 
organizacyjna i 
zarządzanie 
międzykulturowe 

 9       9 2  Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1.  Kapitał kulturowy 
• kapitał kulturowy a kapitał ekonomiczny, społeczny i symboliczny – dziedzictwo Pierre’a Bourdieu 
• kapitał kulturowy miejsca pracy a komunikacja międzykulturowa w zarządzaniu (inspiracja pracami Michelle Lamont) 
• kapitał kulturowy organizacji 

2. Kulturowe konteksty pracy współczesnego menedżera 
• korporacjonizm  i „umiarkowany antykorporacjonizm”  w ujęciu Jamesa Hoopsa 
• kulturowe aspekty finansjalizacji 
• problem nierówności- „kwestia społeczna” naszych czasów 
• „kultura nowego kapitalizmu” według Richarda Sennetta 
• zjawisko „interregnum” jako kulturowa delegitymizacja zarządzania 
• krytyczny nurt w naukach o zarządzaniu (CMS): praktyczne dziedzictwo myśli Michaela Foucaulta, reakcje  wiedzy i władzy we współczesnym zarządzaniu  

3. Kultura organizacyjna rozumiana jako stan- wybrane koncepcje 
• geneza i ewolucja problematyki kultury organizacyjnej ujętej w kategoriach zmiennych 
• Edgara Scheina diagnostyczny  model  kultury organizacyjnej i oparta na nim problematyka  zmiany organizacyjnej 
• koncepcja Hofstedów  oraz koncepcja kultów korporacyjnych  autorstwa Dave’a Arnotta 
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• model wartości konkurujących  według  Kima S. Camerona i  Roberta Quinna 
• klasyfikacja kultur organizacyjnych według Naadima Yousafa 

4. Kultura  rozumiana jako proces  w kontekście organizowania  
• konstrukcjonizm społeczny 
• kultura jako metafora rdzenna 
• pamiętanie organizacyjne w kontekście „historycznego zwrotu” jako „nowe otwarcie” problematyki kulturowej w zarządzaniu 
• zarządzanie humanistyczne jako projekt kulturowy dla współczesnego zarządzania: archetypy i poetyka w zarządzaniu  według  Moniki Kostery 

5. Wybrane zagadnienia zarządzania międzykulturowego 
• zarządzanie międzykulturowe a zarządzanie różnorodnością 
• procesualne ujęcie komunikacji międzykulturowej na potrzeby zarządzania 
• szok kulturowy 
• modele zarządzania międzykulturowego w ujęciu  Bartletta i Ghoshal  
• etnocentrym, stereotypy, postkoloniaizm i fundamentalizm jako wyzwania dla zarządzania międzykulturowego 
• kultury a cywilizacje 
• wykorzystanie doświadczeń historycznych w innowacyjnym zarządzaniu międzykulturowym 
• międzyklutuorwy coaching i mentoring 
• kompetencje międzykulturowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_W02 
S2_U02 
S2_U03 
S2_K01 
S2_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
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a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 

1. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
2. Teorie wymiany międzynarodowej 
3. Współczesny system handlu międzynarodowego  
4. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
5. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
7. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
8. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
9. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
10. Strategie regionalne 
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11. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 
Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm 

ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, 

społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
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7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 
programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

 9       9 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  9       9 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie ludźmi 
Kompetencje w 

zarządzaniu ludźmi 
 18       19 4 T, PR B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 

1. Budowa i zarządzanie portfelem kompetencyjnym organizacji. 
2. Proces zarządzania kompetencjami pracowników. 
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3. Założenia i techniki zarządzania talentami. 
4. Specyfika kompetencji w pracy projektowej. 
5. Metody diagnozy i pomiaru kompetencji. 
6. Kompetencje XXI wieku. 
7. Metodyka projektowania warsztatów rozwoju kompetencji. 
8. Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. 
9. Zasady efektywnej pracy zespołowej. 
10. Kompetencje przywódcze.  
11. Kreatywność i innowacyjność. 
12. Podstawowe umiejętności wywierania wpływu na innych. 
13. Zarządzanie sobą w kontaktach interpersonalnych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W01 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_U05 
S2_K02 
S2_K03 

Współczesne 
zjawiska na rynku 
pracy 

 9       9 2 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Kierunki rozwoju systemu zatrudnienia 
• Sektory rynku pracy 
• Struktura zatrudnienia w Polsce i na świecie 
• Gospodarka oparta na wiedzy, sharing economy 

2. Globalne trendy na rynku pracy 
• Globalizacja na rynku pracy (outsourcing, offshoring) 
• Trendy demograficzne w Polsce i na świecie (struktura wiekowa pracowników, różnice pokoleniowe -pokoleniem Y i Z na rynku pracy, jak zachęcić o 

pracy pokolenie 50 plus, problem migracji) 
• Wpływ automatyzacji i cyfryzacji na rynek pracy (bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy) 
• Rozwój sztucznej inteligencji (AI) a rynek pracy 
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• Perspektywy rozwoju i zanikania sektorów rynku pracy 
3. Cechy rynku pracy: niepewność zatrudnienia 

• Niepewność zatrudnienia – definicja, przyczyny i skala zjawiska (elastyczne zarządzanie ludźmi, transakcyjny kontrakt psychologiczny między 
pracownikiem a pracodawcą) 

• Konsekwencje niepewności zatrudnienia dla pracowników (kariera niezależna: prekariat, proteanizm, kariera bez granic) 
• Nowe formy zatrudnienia i relacji z pracodawcą (dzielenie się pracownikiem, dzielenie się stanowiskiem, crowdworking, praca na wezwanie, praca 

voucherowa, telepraca, praca mobilna) 
4. Oczekiwania wobec pracownika na współczesnym rynku pracy 

• Adaptacja 
• Elastyczność  
• Mobilność 
• Zatrudnieniowa orientacja rynkowa ( eksploracja otoczenia zawodowego, zawodowy obraz siebie, strategia dotarcia do pracodawcy, orientacja czasowa) 

5. Rola kapitału społecznego na współczesnym rynku pracy 
• Kapitał  społeczny – definicja i korzyści 
• Rola rekomendacji przy rekrutacji 

6. Zjawisko overflow 
• Overflow – definicja, pomiar i skala zjawiska 
• Przyczyny i skutki overflow 
• Sposoby radzenia sobie z nadmiarem 

7. Paradoks pracy w XXI wieku 
• Praca jako dobro rzadkie? 
• Proponowane rozwiązania:  stały dochód gwarantowany, skracanie tygodnia pracy, flexicurity 

8. Nowe rozwiązania w procesie zarządzania ludźmi, jako konsekwencja nowych zjawisk społecznych 
• Social media 
• Aplikacje informatyczne 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S2_W02 
S2_U02 
S2_U05 
S2_K01 
S2_K03 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 

5.3. Semestr dla specjalności: Zarządzanie innowacjami i technologiami 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18   18     36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
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− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 

4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
3. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
2. Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
3. Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
4. Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
5.Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
6. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
7. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
8. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
9. Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
11: Podstawy finansów behawioralnych. 
12. Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie technologiami i innowacjami  
Zarządzanie 
przedsięwzięciami 
innowacyjnymi 

 18       18 4 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Tworzenie przedsięwzięć innowacyjnych (pojęcia przedsięwzięcia i innowacji, typologia innowacji, analiza morfologiczna jako sposób na generowanie nowych 
pomysłów biznesowych, test windy (elevator pitch) jako narzędzie promocji przedsięwzięcia). 

2. Definiowanie celu i wymagań przedsięwzięć (technika definiowania celów SMART, definiowanie wymagań, specyfika przetargów i zamówień publicznych, analiza 
wymagań MoSCoW, przygotowywanie WBS (struktury podziału pracy), przygotowywanie SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zapytania 
ofertowego). 
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3. Planowanie przedsięwzięć (przygotowywanie harmonogramu, kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, podstawy kosztorysowania przedsięwzięć, 
zarządzanie ryzykiem). 

4. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu przedsięwzięciami (na przykładzie programu ProjectLibre, Slack, Trello). 
5. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych („mapa” programów unijnych i instrumentów podatkowych, podstawowe wymogi prawne, wykorzystywanie aplikacji 

Generatora Wniosków dla przygotowania własnego wniosku o dofinansowanie). 
6. Innowacyjne zamówienia publiczne (partnerstwo innowacyjne, zamówienia przedkomercyjne, partnerzy w innowacyjnych zamówieniach - w tym 

podwykonawstwo). 
7. Dobre praktyki i „pułapki” innowacyjnych przedsięwzięć. Nowe trendy w zakresie zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami: Lean Development, Agile 

Management, Scrum. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U03 
S3_U04 
S3_K02 
S3_K03 

Modele biznesowe 
przedsiębiorstw 
technologicznych 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Ty i technologia]  
Przedsiębiorstwa technologiczne: 

• technologie, innowacje i ich typy, 
• start-up, spin-off i spin-out, 
• korporacje – wrogowie czy przyjaciele? 

[Inspiracje]  
Studia przypadków – modele biznesowe przedsiębiorstw technologicznych: 

• przedsiębiorstwa z branży software/media (estimote.com), 
• przedsiębiorstwa z branży life sciences (Selvita S.A), 
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• przedsiębiorstwa z branż przemysłowych (Vigo System S.A.), 
• przedsiębiorstwa z branży rolniczej (AgriBot). 

[Jak powstają pomysły na innowacyjne modele biznesowe]   
Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw technologicznych: 

• pojęcie modelu biznesu i jego komponentów, 
• przegląd typów (form) modeli biznesu, 
• tworzenie modeli biznesu – wybrane narzędzia (design thinking, corporate foresight i roadmapping, business model canvas, business model navigator). 

[Twoja rola w przedsiębiorstwie technologicznym]  
Główni interesariusze przedsiębiorstw technologicznych: 

• wynalazcy i twórcy (pomysłodawcy), 
• pracownicy oraz zarządzający – menedżerowie i interim-menedżerowie,  
• inwestorzy, 
• doradcy biznesowi. 

[Masz pomysł… ale jak go nie stracić] 
Prawno-ekonomiczne aspekty związane z działaniem przedsiębiorstw technologicznych: 

• ochrona własności intelektualnej, 
• tajemnica przedsiębiorstwa a konkurenci, 
• tajemnica przedsiębiorstwa a pracownicy. 

[Skąd możesz pozyskać środki na finansowanie przedsiębiorstw technologicznych]  
Finansowanie przedsiębiorstw technologicznych: 

• pojęcia doliny śmierci i luki finansowej, 
• finansowanie prywatne: giełda i new connect, crowdfunding, aniołowie biznesu i fundusze VC, 
• współfinansowanie publiczne 2014-2020, 
• zamówienia publiczne jako (zamówienia przedkomercyjne, partnerstwa innowacyjne, zamówienia publiczne dla innowacji). 

[Kto może Ci pomóc]  
Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorstw technologicznych:  

• inkubatory przedsiębiorczości,  
• centra transferu technologii i spółki celowe,  
• parki naukowe i naukowo-technologiczne, 
• ośrodki innowacji i platformy internetowe. 

[Zacznijmy razem… czyli na tropie przełomowych pomysłów]  
Studia przypadków innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych w branży finansowej (bankowość, ubezpieczenia), informatycznej, prawniczej  edukacyjnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K02 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W06 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U05 
S3_K02 
S3_K03 

Techniki kreowania 
produktów 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój nowych produktów i usług poprzez działalność badawczo-rozwojową i działalność innowacyjną 
Techniki generowania pomysłów na nowe produkty – przykłady i praktyczne ćwiczenia 

• Techniki kreatywne stymulujące indywidualne i zespołowe generowanie pomysłów 
• Analiza morfologiczna 
• TRIZ (Teoria rozwiązywania problemów wynalazczych) jako sposób tworzenia nowych produktów 
• Kreatywne imitacje, benchmarking, odwrotna inżynieria (reverse engineering), analiza funkcjonalna i trimming 
• Tworzenie innowacji miękkich (soft innovations), innowacji oszczędnych (frugal innovations), innowacji społecznych i eko-innowacji 

Kreowanie produktów i różnicowanie produktów; znaczenie wzornictwa przemysłowego (design) 
Zaangażowanie klientów w procesy projektowania produktów i usług 

• Innowacje popytowe (UDI, user-driven innovations), living labs, crowd-sourcing 
• Korzyści i ograniczenia badań użytkowników w projektowaniu produktów; badania sensoryczne i znaczenie wrażeń użytkownika 
• Myślenie projektowe (design thinking) 

Współpraca z partnerami dla innowacji 
• Alianse strategiczne, model otwartych innowacji, transfer technologii 

Sposoby organizacji procesów innowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach, firmach typu start-up i ośrodkach naukowych 
Indywidualny projekt – przygotowanie propozycji innowacyjnego produktu  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W06 
S3_U04 
S3_U05 
S3_K02 
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S3_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(13) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(14) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(15) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(16) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(17) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(18) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W01 
K_W04 
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programu studiów K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
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K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  14       14 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
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K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie technologiami i innowacjami 
Zarządzanie 
rozwojem i 
wdrażaniem 
technologii 

 18       18 4 Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Procesy rozwoju i wdrażania technologii w organizacjach – podstawy teoretyczne, związki z teorią zarządzania, przegląd praktycznych przykładów z różnych branż i 
rodzajów organizacji 
Typy innowacji i konsekwencje dla projektów ich rozwoju i wdrażania 

• Innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i innowacyjne; innowacje w skali organizacji, rynku i świata; innowacje przełomowe i przyrostowe 
(inkrementalne) 

• Przykłady rozwiązań technologicznych w biznesie: biotechnologie, nanotechnologie, mechatronika, systemy informatyczne, telekomunikacja, Internet rzeczy, 
rozwiązania sztucznej inteligencji; przegląd zastosowań w wybranych branżach; wizja Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) 

• Innowacje a zasoby, wiedza i kompetencje organizacji 
• Standardy metodologiczne OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo i Podręcznik Frascati - znaczenie dla oceny poziomu innowacyjności i możliwości uzyskania 

grantów wspierających działalność badawczo-rozwojową 
• Poziomy gotowości technologicznej (TRL, Technology Readiness Levels) 

Procesy rozwoju technologii 
• Działalność badawczo-rozwojowa a działalność innowacyjna, wzornictwo przemysłowe (design), inne formy aktywności kreatywnej 
• Modele krzywej S-kształtnej, cyklu życia technologii, cyklu adopcji technologii/dyfuzji innowacji, podejście SCOT (społecznej konstrukcji technologii) 
• Innowacje zaburzające (disruptive innovations) i model Strategii Błękitnego Oceanu 

Rozwój i wdrażanie technologii a otoczenie organizacji 
• Sieci aliansów, konsorcja badawczo-rozwojowe, klastry i platformy technologiczne; narodowe, regionalne i sektorowe systemy innowacji 
• Polityka innowacyjna, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, praktyka wpierania projektów wpisujących się w strategie inteligentnych specjalizacji 

w Unii Europejskiej 
Zarządzanie projektami rozwoju i/lub wdrażania technologii; model stage-gate; zarządzanie wymaganiami i zarządzanie jakością w projektach technologicznych; aspekty 
prawne prac projektowych 
Konsekwencje wdrażania technologii – opór wobec zmian i radzenie sobie z nim, luka asymilacyjna, ocena technologii (TA, Technology Assessment) 
Zarządzanie portfelem technologii; audyt technologiczny w organizacji; procesy budżetowania, wyceny technologii i zarządzania własnością intelektualną 
Społeczna odpowiedzialność a rozwój i wdrażanie technologii (RRI, Responsible Research & Innovation) 
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Przygotowywanie wniosków o granty w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej na przykładach działań Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój i programu ramowego Horyzont 2020 
 
Zespołowy projekt doradczy nr 1 – przygotowanie propozycji sposobów usprawnienia projektów rozwoju lub wdrażania technologii (projekty przygotowywane we 
współpracy z partnerami Zakładu Teorii Metod i Organizacji - firmami technologicznymi i ośrodkami naukowymi) 
Zespołowy projekt doradczy nr 2 – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu technologicznego ze środków publicznych 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_K01 
K_K02 
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W04 
S3_W05 
S3_U01 
S3_U04 
S3_K01 
S3_K02 
 

Analiza 
opłacalności 
przedsięwzięć 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych  realizowanych w formule corporate finance i  project finance   

1.1 istota i rodzaje inwestycji 
1.2 decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa  
1.3 project finance, corporate finance i partnerstwo publiczno-prawnego jako formy realizacji przedsięwzięć rozwojowych 
1.4 scenariusze zastosowania kapitału w realizacji przedsięwzięć biznesowych i projektach rozwojowych (źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć 

rozwojowych)  

2. Budżetowanie  finansowe i controlling przedsięwzięć biznesowych oraz projektów rozwojowych  

2.1 etapy procesu planowania przedsięwzięć oraz budżetowania inwestycji, w tym realizowanych w formule corporate finance  i project finance  
2.2 dane wejściowe do modelu prognostycznego założeń finansowych przedsięwzięć biznesowych i projektów rozwojowych 
2.3 najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego  
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3. Podstawowe zagadnienia analizy i oceny przedsięwzięć biznesowych i projektów rozwojowych 
3.1 kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla przedsięwzięć biznesowych i projektów rozwojowych, w tym realizowanych  w formule corporate finance  

i project finance oraz algorytmy ich kalkulacji 
3.2 wartość rezydualna w ocenie opłacalności przedsięwzięć  
3.3 wartość pieniądza w czasie i jego znaczenie dla oceny opłacalności przedsięwzięć  
3.4 średnioważony kosztu kapitału jako czynnik dyskontujący  

4. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć 
4.1 koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej  
4.2  metody statyczne i dynamiczne w ocenie opłacalności przedsięwzięć  i projektów rozwojowych  
4.3 czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności  
4.4  selekcja przedsięwzięć  w warunkach oceny alternatywnych przedsięwzięć o różnej wartości nakładów i o różnych okresach ekonomicznego życia  
4.5 specyfika oceny projektów rozwojowych realizowanych w formule project finance - wykorzystanie wolnych przepływów pieniężnych do obliczenia DSCR, 

LLCR, PLCR, D/EBITDA 
4.6 metoda opcji realnych (ROV) w ocenie przedsięwzięć 

5. Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć oraz ich wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć 
5.1 metody korygowania opłacalności przedsięwzięć ze względu na ryzyko  
5.2 analiza wrażliwości w ocenie opłacalności przedsięwzięć   
5.3 metoda symulacji 
5.4 monitoring, consulting i controlling ryzyka 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W03 
S3_U01 
S3_U02 
S3_K01 

Komercjalizacja 
innowacji 

 9       9 2  Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe decyzje dotyczące komercjalizacji nowych produktów i usług 
• Sprzedaż produktów lub usług a licencjonowanie lub transfer technologii 
• Ocena potencjału komercjalizacji i identyfikacja czynników ryzyka 
• Model dojrzałości technologicznej (TRL, Technology Readiness Levels) 
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• Ocena technologii (TA, Technology Assessment) z punktu widzenia możliwości stymulowania komercjalizacji i jej konsekwencji 
• Podstawowe warianty komercjalizacji innowacji i ich uwarunkowania prawne 
• Dyfuzja innowacji jako proces upowszechniania produktów i usług podlegających komercjalizacji 

Cechy innowacji i ich znaczenie w procesie dyfuzji 
• Model PZNTO (względna Przewaga, Zgodność, Niska złożoność, Testowalność i Obserwowalność) 
• Projektowanie i modyfikacja innowacyjnych produktów i usług zgodnie z modelem PZNTO w sposób stymulujący ich dyfuzję 

Sposoby prezentowania oferty produktowej jako źródło względnej przewagi 
• Język cech i język korzyści 
• Całkowity koszt własności (TCO, Total Cost of Ownership) 
• Dobra systemowe i model produktu kompletnego 
• Specyfika dóbr informacyjnych (oprogramowanie, multimedia, Internet) 

Cechy użytkowników a dyfuzja innowacji 
• Segmentacja użytkowników innowacji i formułowanie przekazu w celu dotarcia do odpowiedniej grupy użytkowników (innowatorzy – wcześni użytkownicy – 

wczesna większość – późna większość – maruderzy) 
• Mechanizmy dyfuzji dóbr sieciowych 
• Model przekraczania przepaści w cyklu dyfuzji 

Zespołowy projekt doradczy – ocena potencjału komercjalizacji i planowanie sposobów stymulowania dyfuzji dla wybranego przykładu innowacji (projekty przygotowywane 
we współpracy z partnerami przemysłowymi Zakładu Teorii Metod i Organizacji - firmami technologicznymi) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_K01 
K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_W02 
S3_W05 
S3_W06 
S3_U01 
S3_K01 
S3_K02 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
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c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 
3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 

a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 

1. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
2. Teorie wymiany międzynarodowej 
3. Współczesny system handlu międzynarodowego  
4. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
5. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
7. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
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8. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
9. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
10. Strategie regionalne 
11. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 

Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm 
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ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, 

społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

   14     14 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  9       9 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie technologiami i innowacjami  
Zarządzanie wiedzą  18       18 4 Inne:SP B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Wiedza w organizacji; wiedza jako zasób, ograniczenie i produkt (Tuomi), wiedza ukryta (Polanyi); kapitał intelektualny (Edvinsson i Malone); pojedyncza i podwójna 
pętla uczenia się (Argyris i Schön); uczenie się organizacji jako "Piąta Dyscyplina" (Senge) 
2. Wiedza jako zasób; kluczowe procesy zarządzania wiedzą (Probst, Rauch, Romhardt); strategia kodyfikacji i jej ograniczenia; wycena kapitału intelektualnego 
(Edvinsson i Malone, Kaplan i Norton); korzyści i ograniczenia zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą 
3. Znaczenie postaw pracowniczych w zarządzaniu wiedzą (Meyer i Allen); good soldier syndrome;strategia personalizacji;  pracowniczy przekraczający granice 
organizacji (boundary-spanning individuals); teoria słabych więzi (Granovetter)  
4. Wiedza jako ograniczenie; błędy decyzyjne (Tversky i Kahneman); dominująca logika menedżerska (Prahalad, Bettis); źródła porażek biznesowych i uczenie się na 
błędach (Finkelstein); kluczowe kompetencje (Hamel, Prahalad); kluczowe nieustępliwości (Leonard-Barton); gry polityczne (Mintzberg), mity organizacyjne (Kostera, 
Klincewicz)  
5. Neoinstitucjonalizm i izomorfizm organizacyjny (DiMaggio, Powell); firmy doradcze i mody w zarządzaniu (Abrahamson, Kieser, Klincewicz); fasady organizacyjne 
(Nystrom, Starbuck); teorie deklarowane i teorie przejawiające się w działaniu (Argyris, Schön) 
6. Dynamika systemów; myślenie systemowe a współczesne organizacje (Lorenz, Forrester, Senge); "Piąta Dyscyplina" i archetypy systemowe (Senge); techniki 
diagnozy problemów organizacyjnych; wykorzystanie programu Vensim do modelowania zależności systemowyh w organziacji 
7. Wiedza jako produkt; produkty oparte na wiedzy; pracownicy wiedzy i źródła ich motywacji (Drucker, Florida); kreatywność, wynalazki i innowacyjność; gospodarka 
oparta na wiedzy (Solow, Romer, Castells), sektorowe, regionalne i narodowe systemy innowacji (Lundvall). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W01 
S3_U01 
S3_U02 
S3_U04 
S3_U05 
S3_K02 
S3_K03 

Zarządzanie 
własnością 
intelektualną i 
przemysłową 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Własność intelektualna w biznesie 
• Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, bazy danych, oprogramowanie 
• Model otwartych innowacji oraz schematy transferu technologii 

Sposoby ochrony własności intelektualnej 
• Przedmioty i podmioty prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Pola eksploatacji i dozwolony użytek. Prawa pokrewne. Organizacje zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi. 
• Patentowanie (korzyści i ograniczenia; przegląd procedur krajowych i międzynarodowych, w tym systemu PCT – Patent Cooperation Treaty; praktyczne aspekty 

współpracy z rzecznikami patentowymi) 
• Wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe (ochrona krajowa i europejska poprzez unijny znak towarowy European Union Intellectual Property Office) 
• Tajemnice handlowe 
• Know-how 
• Ochrona baz danych (w tym baz danych sui generis) i programów komputerowych 

Własność intelektualna jako sposób na wzrost wartości przedsiębiorstwa 
• Przykłady własności intelektualnej spółek giełdowych, firm typu start-up i spin-off oraz przykłady transakcji transferu technologii 
• Techniki wyceny własności intelektualnej 
• Koszty ochrony własności intelektualnej i sposoby ich ograniczania 
• Własność intelektualna a zdobywanie inwestorów finansowych 
• Własność intelektualna a wchodzenie na rynki zagraniczne 

Sposoby poszukiwania informacji o własności intelektualnej 
• Przykłady praktycznego wykorzystania baz danych Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego i Google Patents 
• Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP) i sposoby identyfikowania wynalazków (konkurenci, substytuty, potencjalni dostawcy lub odbiorcy technologii) 
• Weryfikacja zarejestrowanych znaków towarowych 

Zarządzanie własnością intelektualną w działalności badawczo-rozwojowej firmy 
• Zasady zachowania poufności i umowy typu NDA (non-disclosure agreement) 
• Procedury patentowe a uprawnienia firmy do wynalazków pracowniczych i zasady wynagradzania wynalazców 
• Ocena potencjału komercjalizacji, możliwości ochrony i kosztów ochrony własności intelektualnej 
• Sposoby dofinansowania ochrony własności intelektualnej ze źródeł zewnętrznych (programy rządowe, współpraca z partnerami biznesowymi) 
• Spory sądowe i pozasądowe dotyczące własności intelektualnej 

Zarządzanie własnością intelektualną w konsorcjalnych projektach badawczo-rozwojowych 
• Typy własności intelektualnej: background, foreground, sidegroud 
• Udostępnianie wyników badań na zasadach open access 
• Przekazywanie partnerom projektowym praw własności intelektualnej 
• W jaki sposób uzyskać dostęp do wiedzy i własności intelektualnej partnerów projektowych i jak ograniczyć udostępnianie partnerom własnych wartości 

intelektualnych 
• Regulacje dotyczące własności intelektualnej w projektach finansowanych przez Komisję Europejską (program ramowy Horyzont 2020) i Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) 
Umowy dotyczące własności intelektualnej 

• Umowy licencyjne i transferu technologii. Aspekty prawne, finansowe i podatkowe. 
Zespołowy projekt doradczy – przygotowanie propozycji sposobów ochrony własności intelektualnej związanej z wybranym projektem badawczo-rozwojowym (projekty 
przygotowywane we współpracy z partnerami Zakładu Teorii Metod i Organizacji - firmami technologicznymi i ośrodkami naukowymi) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S3_W02 
S3_U02 
S3_U05 
S3_K01 
S3_K03 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 

5.4. Semestr dla specjalności: Przywództwo i rozwój organizacji 
5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18 18       36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 

4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
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− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
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osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
 Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
Podstawy finansów behawioralnych. 
Nierozwiązane problemy finansów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
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14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
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• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

II przedmioty specjalności – Przywództwo i rozwój organizacji  
Kultura 
organizacyjna i 
zarządzanie 
międzykulturowe 

 18       18 4 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z klasycznymi i współczesnymi koncepcjami dotyczącymi związków kultury i zarządzania, a także ich praktycznymi 
aplikacjami. W  szczególności zostaną omówione następujące zagadnienia: 

- kultura jako element kontekstu procesów zarządzania: historia i współczesność, 
- socjologiczne i antropologiczne tradycje badania kultury i kultury organizacji i ich konsekwencje dla zarządzania, 
- modele kultur organizacji: poziomy kultury, modele dynamiczne itd. 
- czynniki wpływające na kształt kultury organizacyjnej, 
- przywództwo w organizacji a kultura, 
- czy kulturę organizacji można projektować? 
- Kultura jako element otoczenia organizacji, 
- uwarunkowania zarządzania międzyklulturowego, 
- wymiary kultur i ich znaczenie dla prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach, 
- zarządzanie międzykulturowe: wymiary, narzędzia, podstawowe wyzwania, 
- funkcjonowanie zespołów wielokulturowych, 
- kompetencje międzykulturowe menedżerów. 

 
Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami (studia przypadków). Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie rozwiązywać 
problemy i pracować na dedykowanych studiach przypadków. . 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_U01 
S4_U02 
S4_U03 
S4_K01 
S4_K03 

Internet i modele 
biznesowe 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Powstanie i rozwój Internetu (genealogia, narzędzia, kierunki rozwoju) 
2. Rozwój elektronicznego biznesu i jego narzędzi – szkic przeglądowy 
3. Problemy klasyfikacyjne technologicznych modeli biznesowych (brak standardu, mnogość kryteriów, bałagan pojęciowy, niezrozumienie istoty modelu, 

niespójność z klasyfikacjami marketingowymi itp. 
4. Prezentacja klasyfikacji (pierwsza kompletna wg Choon Leem 2004) – wg znaczenia Internetu dla - innowacyjności biznesu i optymalizacja biznesu; grupy 

docelowej: B2B i B2C oraz ich odmian; rodzaju działalności. 
5. Charakterystyka modeli wg znaczenia Internetu:  
− innowacyjności biznesu, 
− optymalizacji biznesu 
6. Charakterystyka  wg grup docelowych 
− komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), 
− komunikacja pomiędzy firmą a konsumentem (B2C), 
− Inne rodzaje komunikacji 
7. Charakterystyka modeli wg rodzajów działalności: 
− Promocyjny model biznesowy (definicja, narzędzia i środki techniczne, przykłady: pozycjonowanie, promocja rabatowa, reklama kontekstowa, portale regionalne, 

gminne, miejski itp.) 
− Handlowy model biznesowy (sklepy, portale handlowe, supermarkety handlowe etc., konfiguracja modułowa (katalog produktów, płatności elektroniczne, pełna 

obsługa transakcji) 
− Pośrednictwo handlowe towarowo-informacyjne (portale aukcyjne, niektóre pasaże handlowe) 
− Pośrednictwo informacyjne (portale wyższych uczelni, wortale finansowe, katalogi firm itp. 
− Społecznościowy – (portale społecznościowe skierowane do odbiorcy indywidualnego i instytucjonalnego) 
− Outsourcowania usług – (administracyjne, branżowe np. sprzedaż, techniczne (utrzymanie serwerów, transmisja danych itp.) 
− Dystrybucyjny – (platformy dystrybucyjne, kontakty handlowe w ramach systemów transakcji B2B) 
− Partnerski – tzw. podlinkowanie partnera biznesowego powodujące automatyczne przejście do jego serwisu (rozliczane kwotowo, procentowo, systemem 

punktacji umownej) 
− Abonamentowy – płatny dostęp czasowy do treści elektronicznych (np. gry, muzyka, filmy, informacje prasowe, książki, systemy eksperckie) 
− Taryfowy – odpłatność w relacji do stopnia wykorzystania zasobów sieci jw. 
8. Wpływ zjawiska mobilności na zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw technologicznych 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
S4_U02 
S4_U05 
S4_K02 
S4_K03 

Projektowanie 
organizacji 

 9       9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu kompleksowego podejścia do projektowania organizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione i przeanalizowane na 
przykładach następujące zagadnienia: 
- pojęcie struktury: geneza struktur, funkcje struktur organizacyjnych, 
- podstawowe sposoby przedstawiania struktur organizacyjnych: schemat organizacyjny i organigraf, 
- uwarunkowania struktur organizacyjnych, 
- podstawowe parametry projektowe organizacji w ujęciu H. Mintzberga, 
- koordynacja pracy w organizacji: znaczenie mechanizmy koordynacji, 
- typowe błędy w projektowaniu organizacji i ich diagnoza, 
- główne konfiguracje strukturalne: struktura prosta, biurokracja maszynowa, biurokracja profesjonalna, struktura dywizjonalna, adhockracja, 
- wpływ technologii informatycznych na projekt organizacji, 
- nowoczesne konfiguracje strukturalne, 
- kompleksowe podejście do projektowania organizacji: elementy, proces projektowania, 
- przeciążenia informacyjne w organizacji i sposoby radzenia sobie z nimi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W06 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618  
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(19) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(20) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(21) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(22) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(23) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
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(24) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
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- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
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Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  9       9 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Przywództwo i rozwój organizacji 
Kierowanie i 
przywództwo 

 18       18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1. Rodzaje władzy w organizacji  
2. Zasady przywództwa w organizacji 
3. Teorie przywództwa 
4. Modele przywództwa w organizacji  
5. Wizja i cele przywódcy  
6. Motywowanie pracowników przez przywódcę  
7. Podejmowanie decyzji przez przywódcę  
8. Budowanie zespołu przez przywódcę  
9. Zarządzanie zamianą przez przywódcę  
10. Rozwiązywanie konfliktów przez przywódcę  
11. Umiejętności komunikacyjne przywódcy  
12. Etyka w działalności przywódcy  

 
 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_U01 
S4_U03 
S4_K01 
 

Zarządzanie 
konfiguracyjne 

 9       9 2 Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z wewnętrzną i zewnętrzną konfiguracją czynników warunkujących funkcjonowanie organizacji. 
W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia: 

• Dopasowanie i niedopasowanie organizacyjne – dopasowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, dopasowanie zewnętrzne i wewnętrzne, konsekwencje 
niedopasowania organizacyjnego, 

• Konfiguracja społeczna – dopasowanie i niedopasowanie systemów rekrutacyjnych, motywacyjnych i kontrolnych, 
• Konfiguracja strukturalna – lokalizacja uprawnień decyzyjnych, cechy efektywnych systemów kontrolnych, przesunięcia celów, 
• Konfiguracja lokalizacyjna – czynniki i teorie lokalizacji przedsiębiorstw (A.Webera, A.Marshalla, A.Loscha, R.Solowa, W.Rostowa, hipoteza Wasylenki i inne), 
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teorie niezrównoważonego wzrostu, korzyści i niekorzyści aglomeracji,  
• Konfiguracja otoczenia – kompetycja, koncepcje klastrów, Czynniki przyciągania przedsiębiorczości, udogodnienia deklarowane i analizowane, specjalizacja 

otoczenia a profil firmy, 
• Konfiguracja historyczna - koncepcja długiego trwania, trwałe źródła przewag i porażek, 
• Konfiguracja ekonomiczna -  specjalne strefy ekonomiczne, udogodnienia podatkowe, 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_W05 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K01 

Marketing 
strategiczny 

 9       9 2  T, Proj.  
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Marketing strategiczny – wprowadzenie i typologia 
a. Rodzaje decyzji marketingowych 
b. Definicja strategii marketingowej 
c. Jak powstaje strategia marketingowa? 
d. Rodzaje strategii marketingowych  

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 

e. Typowe elementy strategii marketingowej przedsiębiorstwa 
f. Misja i cele przedsiębiorstwa. Analiza wybranych przypadków – perspektywa marketera 
g. Wyznaczenie strategicznych jednostek biznesu na przykładach 
h. Strategiczna luka planistyczna jako wyzwanie dla marketera 

2. Strategie zakresowe -  rozwojowe i ograniczania.  
a. Identyfikacja rodzajów strategii (rozwój intensywny, integratywny i dywersyfikacyjny). 
b. Zalety i wady poszczególnych strategii. 
c.  Analiza przypadków 
d. Strategie ograniczania (ich rodzaje, zalety i wady)  

3. Wnioski z analizy portfela firmy i ich powiązanie ze strategiami alokacyjnymi 
a. Praktyczne podejście do analizowania portfela 
b. Zasady konstruowania zdrowego portfela – perspektywa marketera 
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c. Strategie alokacyjne  
4. Strategie marketingowe dla produktu  

Strategie intensyfikowania popytu pierwotnego 

e. Popyt potencjalny/sprzedaż branży/sprzedaż firmy 
f. Strategie bazujące na zwiększaniu liczby nabywców i zwiększeniu skali użycia (konsumpcji/zakupu) 
g. Analiza przypadku 

Strategie intensyfikowania popytu selektywnego 

c. Lider kosztowy (warunki brzegowe, zalety i wady) 
d. Strategia różnicowania (warunki brzegowe, zalety i wady) 
5. Kierunkowe strategie walki konkurencyjnej  

h. Strategie ofensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
i. Strategie defensywne na przykładach pochodzących a polskiego rynku 
j. Specjalizacja vs. naśladownictwo jako strategie neutralne 
k. Możliwości i ograniczenia stosowania poszczególnych strategii 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W02 
S4_U01 
S4_U03 
S4_U05 
S4_K01 
S4_K02 
S4_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
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a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 
1. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
2. Teorie wymiany międzynarodowej 
3. Współczesny system handlu międzynarodowego  
4. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
5. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
7. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
8. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
9. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
10. Strategie regionalne 
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11. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 
Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm 

ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, 

społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 



135 

 

7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 
programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

 9       9 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  9       9 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Przywództwo i rozwój organizacji 
Zarządzanie zmianą  18       18 4 Proj, Inne: SP B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: typy i 
rodzaje zmian, dynamika zmian, opór wobec zmian, techniki restrukturyzacji. 
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dla przedmiotu  W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia: 

• Istota zmiany – pojęcie, przyczyny wprowadzania zmian, elastyczność a stabilizacja, 
• Filtry przed zmianą, pułapka efektywności, 
• Typy i rodzaje zmian – zmiany dobrowolne i wymuszone, cykle życia organizacji, zmiany restrukturyzacyjne na tle koncepcji cyklu życia organizacji, 
• Strategie wprowadzania zmian – zmiany nagłe i ewolucyjne, technika OD, „bombardowanie zmianą”. 
• Czynniki zwiększające opór wobec  zmian, prawo przeciwdziałania, 
• Metody radzenia sobie z oporem wobec zmian – koncepcja Kottera 
• Dynamika zmian – koncepcje Lewina i Kottera, 
• Parametry zmian, 
• Techniki rozmrażania, wprowadzania zmian i zamrażania, 
• Zmiany restrukturyzacyjne w polskiej i światowej literaturze - typy i wymiary restrukturyzacji , schematy procesów restrukturyzacyjnych, 
• Zewnętrzne i wewnętrzne sygnały informujące o konieczności zmian, 
• Rola wybranych podmiotów w procesach zmian: sponsorzy, agenci zmian, facylitatorzy i zewnętrzni i wewnętrzni interesariusze, 
• Dynamika procesów zmian organizacyjnych, 
• Najważniejsze elementy udanej zmiany – model Slattera, Lovetta, 
• Restrukturyzacja ratunkowa, rekonwalescencyjna i „przyszła” w obszarach kosztowym i przychodowym. 

 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_W04 
S4_U01 
S4_U02 
S4_U04 
S4_K01 
S4_K03 

Strategie rozwoju 
przedsiębiorstwa 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat decyzji strategicznych w procesie rozwoju organizacji 
(1) Determinanty i motywy wyborów rynkowych 
(2) Determinanty i motywy wyborów produktowych  
(3) Typy strategii rozwojowych: rozwój organiczny i kapitałowy 

Strategia rozwoju w sieci 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S4_W01 
S4_U01 
S4_U02 
S4_K02 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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5.5. Semestr dla specjalności: Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami 
5.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18 18       36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
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− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 

4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
Podstawy finansów behawioralnych. 
Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

 
 

II przedmioty specjalności – Przedsiębiorczość i zarządzanie start’apmi 
Zarządzanie start-
up’ami 

 18       18 4 Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z trendami środowisk start-up’owych. Omówione zostaną modele biznesowe wybranych start-up’ów. 
W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 
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- formy prawne start-up’ów, 
- modele biznesowe startupów i ich testowanie, 
- Przygotowanie prezentacji koncepcji biznesu – pitching, 
- design thinking, 
- pozyskiwanie pierwszych klientów,  
- budowanie zespołu i zarządzanie pracą zespołu,  
- omówienie metody lean start-up. 
Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy. Studenci podczas zajęć będą również 
samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im zdobyć praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_W06 
S5_U01 
S5_U02 
S5_U04 
S5_K02 

Internet i modele 
biznesowe 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Powstanie i rozwój Internetu (genealogia, narzędzia, kierunki rozwoju) 
2. Rozwój elektronicznego biznesu i jego narzędzi – szkic przeglądowy 
3. Problemy klasyfikacyjne technologicznych modeli biznesowych (brak standardu, mnogość kryteriów, bałagan pojęciowy, niezrozumienie istoty modelu, 

niespójność z klasyfikacjami marketingowymi itp. 
4. Prezentacja klasyfikacji (pierwsza kompletna wg Choon Leem 2004) – wg znaczenia Internetu dla - innowacyjności biznesu i optymalizacja biznesu; grupy 

docelowej: B2B i B2C oraz ich odmian; rodzaju działalności. 
5. Charakterystyka modeli wg znaczenia Internetu:  
− innowacyjności biznesu, 
− optymalizacji biznesu 
6. Charakterystyka  wg grup docelowych 
− komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), 



149 

 

− komunikacja pomiędzy firmą a konsumentem (B2C), 
− Inne rodzaje komunikacji 
7. Charakterystyka modeli wg rodzajów działalności: 
− Promocyjny model biznesowy (definicja, narzędzia i środki techniczne, przykłady: pozycjonowanie, promocja rabatowa, reklama kontekstowa, portale regionalne, 

gminne, miejski itp.) 
− Handlowy model biznesowy (sklepy, portale handlowe, supermarkety handlowe etc., konfiguracja modułowa (katalog produktów, płatności elektroniczne, pełna 

obsługa transakcji) 
− Pośrednictwo handlowe towarowo-informacyjne (portale aukcyjne, niektóre pasaże handlowe) 
− Pośrednictwo informacyjne (portale wyższych uczelni, wortale finansowe, katalogi firm itp. 
− Społecznościowy – (portale społecznościowe skierowane do odbiorcy indywidualnego i instytucjonalnego) 
− Outsourcowania usług – (administracyjne, branżowe np. sprzedaż, techniczne (utrzymanie serwerów, transmisja danych itp.) 
− Dystrybucyjny – (platformy dystrybucyjne, kontakty handlowe w ramach systemów transakcji B2B) 
− Partnerski – tzw. podlinkowanie partnera biznesowego powodujące automatyczne przejście do jego serwisu (rozliczane kwotowo, procentowo, systemem 

punktacji umownej) 
− Abonamentowy – płatny dostęp czasowy do treści elektronicznych (np. gry, muzyka, filmy, informacje prasowe, książki, systemy eksperckie) 
− Taryfowy – odpłatność w relacji do stopnia wykorzystania zasobów sieci jw. 
8. Wpływ zjawiska mobilności na zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw technologicznych 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_W05 
S5_U02 
S5_U05 
S5_K02 
S5_K03 

Projektowanie 
organizacji 

 9       9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

 Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu kompleksowego podejścia do projektowania organizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione i przeanalizowane na 
przykładach następujące zagadnienia: 
- pojęcie struktury: geneza struktur, funkcje struktur organizacyjnych, 
- podstawowe sposoby przedstawiania struktur organizacyjnych: schemat organizacyjny i organigraf, 
- uwarunkowania struktur organizacyjnych, 
- podstawowe parametry projektowe organizacji w ujęciu H. Mintzberga, 
- koordynacja pracy w organizacji: znaczenie mechanizmy koordynacji, 
- typowe błędy w projektowaniu organizacji i ich diagnoza, 
- główne konfiguracje strukturalne: struktura prosta, biurokracja maszynowa, biurokracja profesjonalna, struktura dywizjonalna, adhockracja, 
- wpływ technologii informatycznych na projekt organizacji, 
- nowoczesne konfiguracje strukturalne, 
- kompleksowe podejście do projektowania organizacji: elementy, proces projektowania, 
- przeciążenia informacyjne w organizacji i sposoby radzenia sobie z nimi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_W06 
S5_U01 
S5_U03 
S5_K01 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(25) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(26) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(27) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(28) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(29) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(30) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 



152 

 

specjalności 
 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 
organizacji 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
Zajęcia do wyboru 1  9       9 1  B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
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K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Przedsiębiorczość i zarządzanie start’apmi 
Prawne aspekty 
zakładania i 
prowadzenia 
własnej działalności 
gospodarczej 

 18       18 4 T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1. Rejestracja działalności gospodarczej:  
a) Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej 
b) Rejestr przedsiębiorców 
2. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakładaniem własnej 

działalności gospodarczej. 
3. Opodatkowanie  indywidualnej działalności gospodarczej: 
a) VAT 
b) podatek dochodowy: 
− opodatkowanie na zasadach ogólnych 
− podatek liniowy 
− podatek ryczałtowy 
− karta podatkowa 
4. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy: 
a) ubezpieczeni emerytalne 
b) ubezpieczenie rentowe 
c) ubezpieczenie chorobowe  
d) ubezpieczenie wypadkowe 
e) podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i 

przedsiębiorcy 
f) ubezpieczenie zdrowotne 
5. Spółka cywilna: 
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6. Umowy handlowe: 
a) pełnomocnictwo, prokura 
b) formy czynności prawnych 
c) terminy 
d) przedawnienie 
e) nadzwyczajna zmian stosunków. 
f) nominalizm, waloryzacja. 
g) odsetki, opóźnienie, zwłoka 

kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 
  

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_K02 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_W03 
S5_U01 
S5_U02 
S5_K02 
S5_K03 
 

Kultura 
przedsiębiorczości 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z wieloaspektowym podejściem do zarządzania małą firmą, które umożliwia przetrwanie i umocnienie pozycji rynkowej. W  
szczególności zostaną omówione następujące zagadnienia: 

- Zarządzanie małą firmą: specyfika i wyzwania, 
- Projektowanie organizacji, 
- Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa 
- Rozwój kompetencji przedsiębiorczych, 
- Wykorzystanie networkingu w działalności przedsiębiorczej, 
- analizy rynku na różnych etapach działalności (od projektowania koncepcji biznesu po jego rozwój), 
- Podstawowe rodzaje działań marketingowych, projektowanie mieszanki marketingowej w małym przedsiębiorstwie, 
- Promowanie firmy i rozwój działalności w internecie, 
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- Budowanie przewagi konkurencyjnej nowej firmy: źródła przewagi, podstawowe rodzaje strategii, 
- Strategie rozwoju, ekspansji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, 
- Innowacje w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, 
-  Formy współpracy przedsiębiorstw: od konkurencji do koopetycji, 
- Pozyskiwanie, zatrudnianie pracowników i polityka personalna małej organizacji, 
- Tworzenie wartości materialnej firmy. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami (studia przypadków). Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie rozwiązywać 
problemy i pracować na dedykowanych studiach przypadków. . 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_U01 
S5_U02 
S5_U05 
S5_K02 
S5_K03 

Finansowanie 
własnej 
przedsiębiorczości 

 9       9 2  T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy w zakresie finansowania własnej działalności gospodarczej. Tematyka poruszana w ramach 
przedmiotu podzielona została na szereg obszarów problemowych związanych z: 
- planowaniem biznesowym, 
- zjawiskiem luki kapitałowej i analizą dostępność kapitału,   
- wpływem wybranych form finansowania na zyskowność, stopy zwrotu i ryzyko biznesowe,  
- doborem źródeł finansowania ze względu na wielkość, formę i rodzaj prowadzonej działalności, cykl życia przedsiębiorstwa oraz cykle koniunkturalne, 
- korzyściami podatkowymi wynikającymi z zastosowania poszczególnych źródeł finansowania. 

1) Sprawność systemu finansowania przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań. 
2) Potrzeby finansowe jednostek gospodarczych i sposoby ich zaspokajania  

2.1 Planowanie finansowe w organizacji 
2.2 Zjawisko luki kapitałowej  w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,  
2.3 Specyfika finansowania firm rodzinnych, 
2.4 Specyfika finansowania przedsiębiorstw z nowych sektorów gospodarki i nowych technologii, 

2.5 Specyfika finansowania starupów. 
3)  Tradycyjne źródła finansowania działalności gospodarczej 
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3.1 Kredyt bankowy 
3.2 Leasing 
3.3 Fundusze poręczeń kredytowych 
3.4 Fundusze pożyczkowe 
3.5 Factoring 
3.6 Forfaiting 
3.7 Franchising 
3.8 Pożyczki prywatne (rejestrowane i nierejestrowane). 

4) Rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. 
5) Funduszy wysokiego ryzyka jako źródło finansowania przedsiębiorstwa – formalny i nieformalny rynek private equity w Polsce. 
6) Fundusze mezzanine i fundusze hedgingowe jako nowe źródła kapitału dla MSP. 
7) Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć biznesowych. 
8) Programy wspierające przedsiębiorczość w Polsce i UE.  
9) Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału. 

9.1 Struktura kapitału przedsiębiorstwa w świetle teorii i badań  
9.2 Dobór źródeł finansowania ze względu na wielkość, formę i    rodzaj prowadzonej działalności oraz cykl życia przedsiębiorstwa i cykle koniunkturalne, 
9.3 Wpływ źródeł finansowania na zyskowność, wartość przedsiębiorstwa i ryzyko biznesowe, 
9.4 Wybór źródeł finansowania a tarcza podatkowa. 

 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W02 
S5_W05 
S5_W05 
S5_U01 
S5_K02 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
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a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 
1. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
2. Teorie wymiany międzynarodowej 
3. Współczesny system handlu międzynarodowego  
4. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
5. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
7. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
8. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
9. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
10. Strategie regionalne 
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11. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 
Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm 

ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, 

społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
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Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 
8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 

względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

 9       9 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  9       9 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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zdefiniowanych dla 
specjalności 
 
Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Przedsiębiorczość i zarzadzanie start-up’ami 
Planowanie 

własnego biznesu 
 18       18 4 Proj, Inne: SP B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do uruchomienia, prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. W szczególności zajęcia obejmować będą 
następujące zagadnienia: 

• Praca na etat czy własny interes – zalety i wady prowadzenia własnego biznesu, 
• Działanie spontaniczne czy planowe – funkcje i walory planowania biznesowego, 
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• Idea, szansa, pomysł – źródła pomysłów na biznes, 
• Planowanie celów biznesowych – rozwój inkrementalny czy skokowy; strategia ewolucyjnego wzrostu czy born global, 
• Wizytówki organizacji – wybór nazwy, formy prawnej i lokalizacji, 
• Organizowanie zasobów 

o Ludzkich - niezbędna wiedza, umiejętności doświadczenia – diagnoza potencjału przedsiębiorczego – sposoby uzupełniania brakujących zasobów, 
o Rzeczowych – źródła i sposoby pozyskiwania, 
o Finansowych – źródła i sposoby pozyskiwania – fundatorzy, pożyczkodawcy, aniołowie biznesu, venture capital etc. 

• Analizowanie rynku: źródła informacji, badanie i szacowanie rynku, szacowanie sprzedaży, 
• Tworzenie harmonogramu działań, 
• Zarządzanie własnym przedsięwzięciem: 

o Zatrudnianie pracowników, 
o Motywowanie – rola czynników materialnych i niematerialnych, warunki skuteczności motywatorów, klimat i kultura zespołu, konstruktywne i 

dysfunkcjonalne grupy pracowników, 
o Klasyczne zasady organizacji pracy, 
o Efektywny system kontroli. 

• Rozwijanie własnego biznesu - plany strategiczne i operacyjne. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_W06 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_W05 
S5_U02 
S5_U04 
S5_U05 
S5_K02 
S5_K03 

Budowanie pozycji 
rynkowej małego 
przedsiębiorstwa 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z wieloaspektowym podejściem do zarządzania małą firmą, które umożliwia przetrwanie i umocnienie pozycji rynkowej. W  
szczególności zostaną omówione następujące zagadnienia: 

- Zarządzanie małą firmą: specyfika i wyzwania, 
- Projektowanie organizacji, 
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- Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa 
- Rozwój kompetencji przedsiębiorczych, 
- Wykorzystanie networkingu w działalności przedsiębiorczej, 
- analizy rynku na różnych etapach działalności (od projektowania koncepcji biznesu po jego rozwój), 
- Podstawowe rodzaje działań marketingowych, projektowanie mieszanki marketingowej w małym przedsiębiorstwie, 
- Promowanie firmy i rozwój działalności w internecie, 
- Budowanie przewagi konkurencyjnej nowej firmy: źródła przewagi, podstawowe rodzaje strategii, 
- Strategie rozwoju, ekspansji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, 
- Innowacje w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, 
-  Formy współpracy przedsiębiorstw: od konkurencji do koopetycji, 
- Pozyskiwanie, zatrudnianie pracowników i polityka personalna małej organizacji, 
- Tworzenie wartości materialnej firmy 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami (studia przypadków). Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie rozwiązywać 
problemy i pracować na dedykowanych studiach przypadków. . 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U05 
K_K02 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S5_W01 
S5_U01 
S5_U04 
S5_K02 
S5_K03 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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5.6. Semestr dla specjalności: Analityka biznesowa 
5.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
marketingowe 

18   18     36 4 EP, T, Proj., 
Inne: SP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  1. Proces zarządzania marketingowego. 

− określenie procesu zarządzania marketingowego 
− zdefiniowanie rynku produktowego 
− części składowe zarządzania marketingowego (analizowanie, projektowanie, realizowanie, organizowanie i kontrolowanie) 

2. Analiza możliwości rynkowych - analiza nabywców.   
− rodzaje nabywców  
− ośrodek zakupowy 
− typy decyzji zakupowych (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− fazy w procesie podejmowania decyzji (rynek konsumpcyjny i przemysłowy) 
− badanie struktury preferencji nabywców 
− zachowania nabywców w punktach sprzedaży – shopping behavior  

3. Analiza możliwość rynkowych - analiza popytu.    
− wymiary analizy popytu i sprzedaży 
− określenie popytu potencjalnego  
− szacowanie sprzedaży całej branży 
− prognozowanie popytu i sprzedaży (techniki) 
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4. Analiza możliwość rynkowych - analiza konkurencji.   
− identyfikacja konkurentów 
− struktura podmiotowa podaży 
− struktura przedmiotowa podaży (określenie obszarów rywalizacji) 
− analiza i ocena konkurentów 

5. Analiza możliwość rynkowych – analiza SWOT. 
− marketingowa specyfika analizy SWOT  
− analiza szans i zagrożeń  
− analiza mocnych i słabych stron 
− wpływ ustaleń analizy SWOT na decyzje marketingowe 

6. Projektowanie strategii marketingowych – struktura decyzji.  
− cele marketingowe 
− STP (Segmenting-Targeting-Positioning)  
− przygotowanie mieszanki marketingowej  
− ustalenie budżet i jego alokacja 

7. Realizowanie i organizowanie działań marketingowych.  
− zasady efektywnej realizacji strategii marketingowej 
− struktura programów marketingowych 
− funkcje realizowane przez pion marketingowy 
− rodzaje struktur pionu marketingowego (funkcjonalna, produktowa, geograficzna, rynkowa i macierzowa) 
− powiązanie działu marketingu z innymi działami w firmie 
− współpraca działu marketingowego z usługodawcami marketingowymi (agencjami reklamowymi, badawczymi, domami mediowymi itd.) 
− współpraca wewnętrzna marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa 
− charakterystyka marketera w różnych organizacjach 

8. Kontrolowanie działalności marketingowej. 
− przekroje kontroli marketingowej 
− procedura kontroli 
− kontrola sprzedaży 
− kontrola udziału w rynku 
− kontrola wydatków marketingowych 
− kontrola rentowności 
− kontrola efektywności instrumentów marketingowych 
− kontrola zadowolenia nabywców 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Ekonomia 
menedżerska 

9 9       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowym celem zajęć jest z jednej strony – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami charakteryzującymi współczesny sposób myślenia 
menedżerów o rynku, jego instytucjach, strukturze oraz wynikach – z drugiej zaś, wykorzystanie teorii i metod ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) do rozwiązywania 
problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji. Osadzenie analizowanych zagadnień na konkretnych przykładach, umożliwi studentom wykorzystanie 
zdobytej wiedzy nie tylko w działalności przedsiębiorstw, ale także w sektorze publicznym i wszelkiego rodzaju organizacjach, jak również przez każdego, kto w swoich 
osobistych decyzjach natury finansowej, ekonomicznej itp. szuka najlepszych dla siebie rozwiązań.  
Pojęcie i rodzaje decyzji menedżerskich 
Pojęcie ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Reguły decyzyjne. Kluczowe obszary zainteresowań ekonomii menedżerskiej. Decyzje prywatne i publiczne 
– ujęcie ekonomiczne. 
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej  
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Warunki maksymalizacji zysku. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Algebraiczne wyznaczenie progu rentowności. 
Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 
Funkcja popytu i determinanty kształtujące popyt. Elastyczność cenowa popytu a możliwość prognozowania. Ekonomiczna interpretacja parametrów liniowej i potęgowej 
funkcji popytu. Optymalna polityka cenowa. Reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. Czysty problem sprzedaży. Strategie dyskryminacji 
cenowej.    
Podejmowanie decyzji a cykliczny rozwój gospodarki 
Analiza szeregów czasowych. Składniki szeregu czasowego. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone 
ilościowe i jakościowe, wskaźniki wyprzedzające, jednoczesne i opóźnione. Cechy morfologiczne współczesnego cyklu koniunkturalnego. Fazy współczesnego cyklu 
koniunkturalnego a optymalne działania gospodarcze podejmowane przez menedżera w przedsiębiorstwie. 
Produkcja i koszty  
Funkcje produkcji. Mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji. Prawo malejących przychodów. Funkcja Cobba-Douglasa. Metody estymacji funkcji produkcji. 
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Analiza kosztów i korzyści skali. Izokwanta a metody produkcji – wybór metody technicznie efektywnej. Elastyczność substytucji. Analiza kosztów i optymalne decyzje.  
Struktury rynkowe 
Konkurencja doskonała. Korzyści skali a doskonała konkurencja. Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim– i długim okresie. Ceny i dobrobyt 
społeczny w doskonałej konkurencji. Optimum Pareta dla całej gospodarki. Formuły podziału dobrobytu w czasie (kryterium utylitarystyczne J. Benthama, kryterium 
sprawiedliwości J. Rawlsa). Efektywność rynku.  
Monopol czysty. Bariery prawne, ekonomiczne i administracyjne ograniczające wejście na rynek. Maksymalizacja zysku monopolu w krótkim– i długim okresie. Strata 
dobrobytu w monopolu w ujęciu A. Harbergera. Miary koncentracji rynku (indeks Lernera, współczynnik CR4, indeks Herfindahla-Hirschmana, gradientowy indeks 
konkurencyjności rynku). Międzyokresowa dyskryminacja cenowa. Ceny w godzinach szczytu. Ceny dwutaryfowe – dylemat Disneylandu. 
Konkurencja monopolistyczna. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa monopolistycznego w krótkim–  i długim okresie. Kartel dążący do maksymalizacji wspólnego 
zysku oraz kartel kontrolujący udziały rynkowe. 
Oligopol. Model oligopolu P. Sylos-Labiniego i F. Modiglianiego. Teoria rynków spornych. Strategie konkurencji a teoria gier: strategia wojen cenowych jako odpowiednik 
„Dylematu więźnia”, strategie dominujące a równowaga Nasha, gry o stałej sumie, gry o sumie niezerowej. 
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana. Drzewa decyzyjne. Drzewa sekwencyjne. Oczekiwana użyteczność a niechęć do ryzyka. 
Optymalne poszukiwania, aukcje i przetargi 
Problem optymalizacji ścieżki poszukiwań. Poszukiwania równoczesne i sekwencyjne. Strategie konkurencji ofertowej. Optymalne aukcje i przetargi. Oczekiwane 
przychody  z aukcji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W03 
K_U01  
K_U02 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zarządzanie 
finansami 

9 9       18 4  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz 
analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z 
dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych. 
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Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 12 części: 
Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami 
(znaczenie i definicje, cele i funkcje zarządzania finansami, zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu). 
Decyzje inwestycyjne i  ich ocena  
(racjonowanie kapitału, zmiany cen i inflacja, efekt podatkowy). 
Ryzyko a stopa zwrotu  
(dywersyfikacja ryzyka, teoria portfela, twierdzenie o separacji dwóch  funduszy, modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM). 
Efektywność rynku kapitałowego, struktura kapitałowa i polityka dywidendy  
(efektywność i zasady emisji akcji i kapitału dłużnego, twierdzenie Modiglianiego-Millera, teoria substytucji (trade-off theory), efekt sygnalizacowania ( signalling effect), 
koszt agencji (agency cost of equity and debt),  teoria hierarchii finansowania (pecking order theory)). 
Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.  
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw 
 (czynniki tworzenia wartości, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. value based management, VBM) a koncepcja zarządzania wartością dla właścicieli 
(Shareholder value ,SHV), wartość wewnętrzna a bieżący kurs akcji -czynniki nierównowagi, metody wyceny przedsiębiorstw).  
Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
 (kształtowanie struktur majątku obrotowego, pojęcie kapitału obrotowego i kapitału obrotowego netto, cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki, płynność finansowa, 
płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów, kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania 
aktywów obrotowych, budżet gotówkowy). 
Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 (teoria  fuzji i przejęć oraz jej motywy, określenie wartości połączenia i obronnej taktyki przeciwko wrogiemu przejęciu, przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ). 
Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
Podstawy finansów behawioralnych. 
Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02  
K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
procesami 

9 18       27 4 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących 
wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie 
zajmujących się produkcją. 
Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania 
przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i 
technikami zarządzania. 
1. Geneza podejścia procesowego 
2. Procedura zarządzania procesami 
3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami 
4. Pięć warunków sprawnego procesu 
5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym 
6. Zasady BPM 
7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model 
8. Krytyczne elementy BPM 
9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów 
10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia 
11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy 
12. Six Sigma – geneza podejścia 
13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości 
14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS 
15. Role w Six Sigma + Lean 
16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy) 
17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO) 
18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE) 
19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER) 
20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05  
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U06 
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K_K01,  
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Metody badania 
organizacji 

 18       18 3 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce 
zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych,  pokazuje zalety i wady  
jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania ,  zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji  
zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji. 
1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej. 
2. Podstawy metodologii badań organizacji  

• strategie indukcyjne i dedukcyjne, 
• badania ilościowe i jakościowe, 
• podejście idiograficzne i nomotetyczne. 

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji 
4. Projektowanie badań  

• Podstawowe etapy badania organizacji 
• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych. 
• Zasady formułowania hipotez badawczych. 
• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych 

5. Podstawowe metody badawcze 
• Eksperyment 
• Badania terenowe (obserwacje, wywiady) 
• Sondażowe badania ilościowe 
• Analiza treści 
• Analiza wtórna (big data) 

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych  
7. Raportowanie wyników badań 

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł. 
• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność 
•  Typowe błędy w badaniach organizacji. 

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3  B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

 
 

II przedmioty specjalności – Analityka biznesowa  
Analiza strategiczna  18       18 4 EP B Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie istoty - definicji zarządzania strategicznego, oraz jego głównych etapów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi 
przewagi konkurencyjnej organizacji oraz głównym cechom dobrze sformułowanych strategii. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczyły przede wszystkim 
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metod analizy dalekiego i bliskiego otoczenia organizacji, przeprowadzania diagnozy silnych i słabych stron  organizacji, dokonywania na tej podstawie wyborów 
decyzyjnych dotyczących domeny, przewagi, celów oraz funkcjonalnych programów działania, oraz wdrażania strategii. 
Zajęcia poświęcone są m.in. praktyce metod i technik analizy strategicznej otoczenia, diagnozy organizacji oraz praktyce budowy i wdrażania strategii.  
Na każde 2 godziny zajęć student powinien poświęcić dodatkowo minimum 2 godziny na analizę literatury i studiów przypadków rozpatrywanych na zajęciach 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_W02 
S6_U01 
S6_U02 
S6_U03 
S6_K01 

Prognozowanie i 
symulacje 

 9       9 2 Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem przedmiotu Symulacje i Prognozowanie jest wprowadzenie metod wykorzystywanych w modelowaniu zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, w  
prognozowaniu oraz symulacjach. 
Plan kursu 
1.  Wykorzystanie funkcji Excela – ćwiczenia sprawdzające i powtarzające. Analiza statystyczna wyników badania. 
2. Pojęcie zmiennej losowej i generatora liczb losowych. Losowanie metodą odwracania dystrybuanty. Budowa modelu symulacyjnego. Symulacja zdarzeń dyskretnych – 
symulacja prosta, przypadek statyczny. symulacja prosta oraz prosta na kracie. Analiza wyników symulacji. 
4. Omówienie baz danych GUS, Eurostat. 
5.  Prognozowanie z wykorzystaniem modeli naiwnych. Korzyści i ograniczenia zastosowania modeli naiwnych. Prognozy metodami naiwnymi typu: poziom bez zmian, 
przyrost bez zmian, procentowy przyrost bez zmian. 
6.  Modele średnich ruchomych. Badanie dokładności dopasowania i trafności prognozy. Błędy prognoz ex ante i ex post. Optymalizacja za pomocą Solvera. 
7. Modele analizy szeregów czasowych stacjonarnych i niestacjonarnych. Dekompozycja szeregu czasowego (trend, sezonowość, składnik losowy). Prognozowanie w 
przypadku szeregów z trendem i sezonowością. 
8. Prezentacja i obrona prac zaliczeniowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W02 
S6_U01 
S6_U03 
S6_K01 

Zachowania 
konsumenckie 

 9       9 2 T, Proj. B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

  
1. Miejsce analizy zachowań konsumenckich w analityce biznesowej 

− Zachowania konsumenckie a segmentacja rynku 
− Zachowania konsumenckie a pozycjonowanie oferty 
− Konsekwencje analizy zachowań konsumenckich dla projektowania produktów, strategii cen, dystrybucji oraz komunikacji marketingowej 

2. Metody analizy zachowań konsumenckich 
− Zbieranie danych: badania sondażowe (PAPI, CAWI, CAPI), grupy focusowe, stroytelling, badania panelowe, eksperymenty, metoda dzienniczkowa, 

etnografia i netnografia 
− Analiza danych: analiza conjoint, analiza czynnikowa, analiza skupień 

3. Analiza uwarunkowań wewnętrznych zachowań konsumenckich 
− Uwarunkowania psychologiczne (percepcja, uczenie się i pamięć, motywacja, tożsamość, osobowość, postawy) 
− Uwarunkowania demograficzne (dochody, wiek, płeć, miejsce zamieszkania) 

4. Analiza uwarunkowań zewnętrznych zachowań konsumenckich 
− Uwarunkowania kulturowe (normy i wartości, style życia, mity i rytuały, globalizacja kultury konsumenckiej) 
− Uwarunkowania społeczne (grupy odniesienia, rodzina, subkultury, liderzy opinii, wspólnoty wirtualne) 
− Uwarunkowania ekonomiczne 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_W02 
S6_U01 
S6_U02 
S6_K01 

 



179 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 153 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Unijne prawo 
gospodarcze 

18        18 3 EP B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku 
wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na 
analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji 
skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy 
publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych. 
 
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:  

(31) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;  

(32) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego; 
(33) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje); 
(34) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw; 
(35) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów 

ochrony konkurencji; 
(36) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Strategia organizacji 18        18 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Podejmowanie 
decyzji w 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
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organizacji jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie 
makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. 
Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii 
decyzji. 
Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu: 
1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny 
i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych. 
2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; 
logika konsekwencji vs. logika właściwości. 
3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca, decyzja faworyzowana, decyzja 
rozpoznana; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. 
4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem. 
5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności (gra z Naturą i gra z Partnerem): kryteria wyboru strategii, kryterium wyboru kryterium wyboru strategii; 
wpływ nastawień graczy; zastosowanie modelu gry z Naturą oraz gry z Partnerem w zarządzaniu. 
6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego 
Myślenia (SGM). 
7. Wielu decydentów: analityczne metody agregowania preferencji - metoda nominalna, metoda demokratyczna, metoda minimalizacji odchyleń, zmodyfikowana technika 
delficka; kryteria wyboru metody - trafność wyboru vs. skuteczność wdrożenia decyzji. 
8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje 
i walka o władzę. 
9. Podejmowanie decyzji w organizacji: typologia decyzji organizacyjnych; modele procesów decyzyjnych w organizacji – organizacja jako monolit, organizacja jako 
„zorganizowana koalicja", organizacja jako "zorganizowana anarchia". 
10. Style dochodzenia do rozstrzygnięć w sytuacji konfliktu w organizacji: analiza i przetarg organizacyjny; symboliczna zamiana stylów dochodzenia do rozstrzygnięć w 
organizacji; racjonalność wyboru vs. racjonalność działania w organizacji, funkcjonalność syndromu GM. 
11. Procesy decyzyjne w makroskali: dominujące wzory kultury; wybór publiczny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

9 9       18 3 EP, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. System, zasady i funkcje HRM 
- modele HRM w organizacjach  
- tradycyjne i nowoczesne HRM 
- uwarunkowania rozwiązań stosowanych w HRM 
- metodologia badawcza w HRM 
2. Planowanie zasobów ludzkich 
- ilościowe i jakościowe określanie potrzeb kadrowych organizacji – metody i narzędzia 
3. Rekrutacja i selekcja 
- źródła rekrutacji 
- techniki rekrutacji i ich skuteczność 
- nowoczesne techniki rekrutacji 
4. Szkolenia i rozwój 
- potencjał zawodowy, kompetencje, talenty  
- badanie potrzeb szkoleniowych 
- projektowanie szkoleń 
- metody i techniki szkoleniowe 
- ocena efektywności szkoleń 
5. Rozwój kariery 
- etapy kariery zawodowej 
- uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 
- zarządzanie ścieżkami kariery zawodowej 
6. Motywacja i wynagrodzenia 
- wybrane teorie motywacji 
- funkcje i zadania wynagrodzeń 
- sprawiedliwość w wynagradzaniu 
- wartościowanie pracy – metody i kryteria 
- formy i struktura wynagrodzeń 
7. Ocena personelu 
- kryteria oceniania 
- metody oceny 
- zasady oceny – regulaminy 
- narzędzia oceny 
8. Specyfika wprowadzania zmian w ramach funkcji personalnej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
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K_K01 
K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie/humanistyczne 

         3 - B Humanistyczny  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Nie dotyczy. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Nie dotyczy. 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Nie dotyczy. 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 1  9       9 1  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt 
pracy 
magisterskiej  

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
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K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Analityka biznesowa 

Diagnostyka 
organizacji 

 18       18 4 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 Wprowadzenie 
2. Perspektywy diagnostyczne 
2.1. Perspektywa mechanistyczna 
2.2. Perspektywa systemowa 
2.3. Perspektywa kulturowa 
2.4. Perspektywa polityczna 
3. Modele organizujące diagnozę 
3.1. Podejście zasobowe 
3.2. Łańcuch wartości 
3.3. Model 7S 
3.4. Model dopasowania (The Congruence Model) 
3.5. Model wartości konkurujących (The Competing Values Framework) 
3.6. Pajęczyna kulturowa (The Cultural Web) 
3.7. Macierz pomiaru efektywności (The Performance Measurement Matrix) 
3.8. Piramida SMART (The Strategic Measurement and Reporting Technique) 
3.9. Model IPOO (The Input-Process-Output-Outcome Model) 
3.10. Model Doskonałości w Biznesie EFQM (European Foundation for Quality 
Management Business Excellence Model) 
3.11. Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) 
4. Tworzenie mierników i standardów  
4.1. Rodzaje mierników  
4.2. Sposoby tworzenia standardów dla mierników  
4.3. Typowe problemy związane z pomiarem  
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4.4. Reguły wyboru mierników  
5. Narzędzia diagnostyczne — metody zbierania danych  
5.1. Analiza danych wtórnych  
5.2. Wywiad  
5.3. Obserwacja  
5.4. Badanie ankietowe  
6. Analiza i interpretacja wyników diagnozy 
6.1. Typowe schematy analizy danych 
6.2. Systemowa interpretacja wyników diagnozy  
6.3. Jak uniknąć błędów w analizowaniu wyników diagnozy 

  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K-U05 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_W02 
S6_W05 
S6_U01 
S6_U02 
S6_U04 
S6_K01 
S6_K03 

Wskaźniki 
marketingowe 

 9       9 2 T, Proj., Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1.Marketingowa marża brutto - wprowadzenie  
• Jak mierzyć sukces w marketingu – studium przypadku Kubuś  
• Określenie marketingowej marży brutto (NMC)– wymiar produktowy i klientowski  
• Rentowność i produktywność marketingowa  
• Wpływ efektów operacyjnych na NMC 
• Udział NMC w efektach strategicznych 
2. Popyt rynkowy  
• Popyt rynkowy – ilościowy i wartościowy  
• Stopień rozwoju rynku 
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• Studium przypadku – Rynek piwa w Polsce  
3. Udział w rynku  
• Kalkulacja udziału w rynku – różne typy 
• Studium przypadku – Rynek smartfonów na świecie 
• Drzewo udziału w rynku: świadomość marki, preferencja marki, intencja zakupu marki, dostępność marki 
• Lejek zakupowy  
• Łańcuch udziału w rynku 
• Zadowolenie i lojalność klientów  
4. Jednostkowa marża brutto  
• Określenie poziomu przewagi konkurencyjnej  
• Przewaga różnicowania oferty 
• Przewaga kosztowa  
• Dystrybucja – pozycja przetargowa i struktura kanałów  
5. Wydatki marketingowe   
• Zmiany w strukturze kosztów 
• Jakie koszty tworzą wydatki marketingowe  
• Poziom wsparcia marketingowego  
• Wskaźniki mediowe off-line media 
• Wskaxniki mediowe – on-line media  
6. Wartość życiowa klientów    
• Przeszła wartość życiowa klientów  
• Przyszła wartość życiowa klientów 
• Analiza elementów tworzących wartość życiową klientów  
• Studium przypadku -  Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_W02 
S6_U01 
S6_U02 
S6_U03 
S6_K01 
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Controlling 
finansowy 

 9       9 2  T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

 1. Istota controllingu 
   - definicja oraz geneza powstania   
   - zasadnicze cele stosowania controllingu  
   - główne zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie 
  2. Klasyfikacja systemów controllingu przy wykorzystaniu  różnorodnych    
      kryteriów podziału 
     - rodzaje oraz odmiany controllingu 
     - controlling  a  rachunkowość finansowa  i  zarządcza 
  3.  Odpowiedzialność  i  zadania controllera w przedsiębiorstwie  
       działającym  na  wolnym  rynku 
      - metodyka pracy 
      - dostępne  instrumentarium 
      -  zakres odpowiedzialności personalnej 
  4. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
      - modyfikacja struktury zarządzania oraz wymogi systemu informacji   
       w firmie 
       ekonomiczno – finansowej 
      - tworzenie ośrodków odpowiedzialności 
      - wymagania raportów controllingu – zasady tworzenia informacji  
        kontrolno – decyzyjnej 
    5. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 
      - przygotowanie zmian 
      - poszczególne etapy wdrażania 
     6. Controlling w rutynowej działalności firmy 
       - obszary zastosowania 
       - zalety i wady 
       - istniejące ograniczenia w zastosowaniu 
      7. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
       - dezagregacja celów w ośrodkach odpowiedzialności 
        - budżetowanie  
        - techniki analizy kosztów 
        - kontrolno – wynikowe rachunki zysków 
        - próg rentowności 
        - rola balanced scorecard 
       8. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium  
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           przypadku) 
         - budżety rzeczowe   
         - budżety  finansowe 
         - przykłady budżetowania w centrum kosztów 
         - określanie granic tolerancji w danych budżetowych 
        9. Ocena ośrodków odpowiedzialności (omówienie na przykładach) 
          - mierniki oceny a systemy motywacji 
          - przykłady mierników oceny centrum przychodów 
          - przykłady mierników oceny centrum kosztów 
     10.  Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych  
            zastosowań 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_W02 
S6_W03 
S6_U01 
S6_U02 
S6_U03 
S6_K01 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Współczesne 
koncepcje 
zarządzania 

18        18 3 EP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania. Zagadnienia dobrane są tak, by stanowić nie 
tylko rekapitulację i systematyzację wiedzy pozyskanej przez Słuchaczy podczas studiów z zakresu zarządzania, ale przede wszystkim, żeby wskazać, które z trendów 
mają wiodący i bardziej ponadczasowy charakter. Zarządzanie jest dyscypliną, w której corocznie pojawiają się nowe mody, większość z nich jednak ma charakter 
przejściowy i nie dostarcza przedsiębiorstwom stabilnych źródeł i narzędzi budowania trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej. Przedmiot z założenia ma stanowić 
pomoc w odróżnianiu trwałych tendencji od czasowych mód, a także wskazać na możliwości praktycznej aplikacji teoretycznych trendów do praktyki zarządzania. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami relewantnych badań, a także studiami przypadków ukazującymi uwarunkowania praktycznego stosowania 
opisywanych koncepcji.  

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to: 

1. Wstęp – teoria a praktyka 
a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny 
b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania  
c. Mody w teorii organizacji i zarządzania. 
d. Przypadek jako czynnik sukcesu. 
e. Zarządzanie oparte na dowodach (Evidence-based Management). 

2. Poziom mikro w badaniach organizacji 
a. Praktyki i rutyny organizacyjne. 
b. Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior). 
c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki. 

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania 
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a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci. 
b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji 
c. Podejście konfiguracyjne, jako kontynuacja podejścia sytuacyjnego. 
d. Podejście dynamic capabilities. 

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań 
a. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje 
b. Relacje międzyorganizacyjne 
c. Aktywizm społeczny w i wokół organizacji 
d. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji 
e. Konkurujące logiki instytucjonalne i koncepcja organizacji hybrydowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Biznes 
międzynarodowy 

18 18       36 5 EP, PR B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem wykładu jest pokazane ekonomicznego otoczenia biznesu międzynarodowego, a także form organizacyjnych rynków, funkcjonowania korporacji transnarodowych i 
ich strategii. Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
 
1. Wstęp do biznesu międzynarodowego  
2. Teorie wymiany międzynarodowej 
3. Współczesny system handlu międzynarodowego  
4. Współczesne tendencje w przepływach towarów i usług 
5. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych 
6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe – innowacje i konkurencyjność  
7. Otoczenie biznesu międzynarodowego  
8. Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw  
9. Międzynarodowe strategie funkcjonalne 
10. Strategie regionalne 
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11. Ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposoby zabezpieczenia 
Ćwiczenia 
Mają za zadanie pogłębienie wiedzy przekazanej podczas wykładu i przedstawienie praktycznych aspektów operacji handlu zagranicznego oraz przećwiczenie wybranych 
w ramach prac wykonywanych przez studentów. Są realizowane zgodnie z następującym programem: 
Handel zagraniczny – rynki i pośrednicy. 
Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym. 
Dokumenty stosowane w handlu zagranicznym. 
Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu  zagranicznego. 
Cło, prawo i procedury celne. 
Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej. 
Rozstrzyganie sporów na arenie międzynarodowej. 
Metody ograniczania ryzyka w handlu  zagranicznym. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Etyka w biznesie 9        9 2 EP, Inne:SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm 

ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, 

społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
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7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 
programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra 
decyzyjna 

 9       9 2 E, Inne: G B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i 
taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie 
rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie 
rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień. 
Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas 
rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z 
sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy 
graczami i zespołami. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Zajęcia do wyboru 2  9       9 1  B  Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i Finanse lub Nauki 
Prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
 

II przedmioty specjalności – Analityka biznesowa 

Zintegrowane 
systemy 

informatyczne 

 18       18 4 T, Proj,  B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe • Systemy informatyczne jako część struktury oraz procesu zarządzania organizacją – 2 godz. 
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dla przedmiotu  • Podstawowa klasyfikacja systemów informatycznych oraz obszary zastosowań – 2 godz.  
• Analiza przedwdrożeniowa, wybór rozwiązania, negocjacje z dostawcą oraz rodzaje umów 
• Projekt wdrożeniowy zintegrowanego systemu informatycznego 
• Metodyki wdrożeniowe informatycznych systemów zarządzania – analiza porównawcza na wybranych przykładach 
• Bariery wdrożeniowe – ich przejawy, skutki wystąpienia oraz metody przeciwdziałania negatywnym ich skutkom dla procesu wdrożenia 
• Transfer wiedzy w implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie  
• Eksploatacja, utrzymanie oraz rozwój systemu informatycznego  
• Czynnik ludzki jako determinanta skutecznego wdrożenia oraz użytkowania systemu informatycznego  
• Zarządzanie zmianą jako element skutecznego wprowadzenia lub zmiany systemu informatycznego w organizacji 
• Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych oraz zagadnienia związane z bezpiecznym przechowywaniem i archiwizowaniem informacji 
• Komputerowo zintegrowane zarządzanie 
• Internet jako przykład systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie globalnej gospodarki 
• Usługi oferowane przez zintegrowane systemy informatyczne np. platforma usług administracji publicznej e-puap, serwisy organizacji rządowych, pozarządowych 

oraz samorządowych. 
• Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie – metody, techniki oraz narzędzia analizy 
• Prezentacja wyników projektu dotyczącego informatyzacji wybranego podmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_U01 
S6_U02 
S6_U03 
S6_K01 

Doradztwo 
organizacyjne 

 9       9 2 T, Inne: SP B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

1. Wybór niszy doradczej (usługa, rynek, region geograficzny). 
2. Modele biznesowe działalności doradczej. 
3. Budowanie reputacji. 
4. Strategia marketingu usługi doradczej. 
5. Narzędzia dotarcia do klienta. 
6. Strategie negocjowania kontraktów. 
7. Planowanie i organizowanie projektów doradczych. 
8. Formułowanie raportów końcowych i rekomendacji. 
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9. Typowe błędy w prowadzeniu działalności doradczej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S6_W01 
S6_U01 
S6_U03 
S6_U04 
S6_U05 
S6_K01 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 618 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

1. SP  - studium przypadku 
2. G – gra decyzyjna 
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6.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości   88% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  5% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna 
pozostała liczba punktów ECTS – 86.  
 

Specjalność – Zarządzanie marketingowe  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  80% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  6% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108 

 

Specjalność – Zarządzanie ludźmi  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
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Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  78% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108 

 
Specjalność – Zarządzanie innowacjami i technologiami  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  82% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  5% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108 

 
Specjalność – Przywództwo i rozwój organizacji  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  82% 

Ekonomia i finanse 4% 
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Nauki prawne  5% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108 

 
Specjalność – Przedsiębiorczość i zarządzanie start –up’ami 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  79% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108 

 
Specjalność – Analityka biznesowa  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  82% 

Ekonomia i finanse 4% 

Nauki prawne  5% 

Uwaga: bez uwzględnienia: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English. Łączna pozostała liczba punktów ECTS 
– 108.  
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7.Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister  

Forma studiów Niestacjonarne   

Kod ISCED 0413 Zarządzanie i administracja 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 46 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

114 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 
nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego 
(zajęcia z literką P) 

0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie ma praktyk  
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Załącznik nr 142 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

1.nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
2. nauki o zarządzaniu i 
jakości 
3. ekonomia i finanse 

1.   55,9% 
2.    2,9% 
3.    2,9% 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Nauki inżynieryjno - 
techniczne 

1.informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

1.   38,3%  

Razem: 100% 100% - 
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2. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: zarządzanie Big Data 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: stacjonarny 

Symbol efektów uczenia się dla programu studiów Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej. 
P7S_WG_I 

K_W02 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat 
zarządzania projektami internetowymi. P7S_WG_I 

K_W03 
techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów 

zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy 
i odbiorcy. 

P7S_WG_I 

K_W04 podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach 
społecznych w tym opinii publicznej i w nowych technologiach. P7S_WG_I 

K_W05 informacje dotyczące przekazów medialnych - ich specyfiki, 
technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności. P7S_WG_I 

K_W06 treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur 
i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach mediowych. P7S_KW_I 

K_W07 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW_I 
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K_W08 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW_I 

K_W09 Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, 

politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące 
między wskazanymi podsystemami. 

P7S_UW_I 
 

K_U02 identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej 
w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym. 

P7S_UW_I 
 

K_U03 
oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania 
podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne 

decyzje. 

P7S_UW_I 
 

K_U04 

aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia 
oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, 

grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - 
menedżera, dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i 

reklamy, czy też badacza rynku mediów. 

P7S_UW_I 
 

K_U05 
identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości 
poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz 

społecznych. 

P7S_UW_I 
 

K_U06 
posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz 

narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i 
przedsiębiorczości 

P7S_UW_I 
 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW_I 
 

K_U08 zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i 
metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa. 

P7S_UO_I 
 

K_U09 tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje i przedstawia 
wystąpienia ustne w oparciu o literaturę i inne źródła 

P7S_UW_I 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 

Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi 
podmiotami medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-

politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania 
wiedzy. 

P7S_KK_I 
 
 

K_K02 

dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy 
nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i 

analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach   
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę 
poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK_I 
 

K_K03 
zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet 

argumentacji, przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane 
stanowisko. 

P7S_KK_I 
 

K_K04 

samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, 
korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce 

naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą 
zawodową. 

P7S_KK_I 
 

K_K05 zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu 
osiągnięcie założonych rezultatów. 

P7S_KO_I 
 

K_K06 
posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_KO_I 
 

K_K07 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. P7S_KO_I 
 

K_K08 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w 
swoim środowisku pracy 

P7S_KR_I 
 

K_K09 
Samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w 
zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w 

warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji  
P7S_KR 

K_K10 Wykorzystania w różnych sytuacjach mechanizmów 
psychologicznych wspomagających podejmowanie działania P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
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– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy  
4. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  
 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Zarządzanie Big 
Data 

30        30 4 T B nauk o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przekazanie wiedzy obejmującej przedmiot studiów w zakresie zarządzania Big Data (BD). Podstawowe własności BD -  metody 
wykorzystania w naukach społecznych i ekonomicznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_U02 
K_K01 
K_K09 

Propedeutyka 
technologii 
informacyjnych 

30        30 4 T P/B  informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Podstawy informatyki i internetu w zakresie związanym z BD 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04;  
K_W08 
K_U07 

Podstawy 
wizualizacji 
danych  
 

    15   15 2 Projekt B nauki o komunikacji 
społecznej i o 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

 Przedmiot zapoznaje z metodami wizualizacji danych, szczególnie danych statystycznych. Studenci zapoznają się z graficznymi 
interpretacjami zjawisk i procesów statystycznych a szczególnie z doborem odpowiedniej grafiki do opisywanego modelu opisywanego 
wielkościami i zależnościami statystycznymi. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U01, 
K_K05 

Organizacja 
informacji i 
wiedzy 

15       15 3 ZP B nauki  
o komunikacji 
społecznej  
i o mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Wybrane teorie, koncepcje, metody organizowania wiedzy w sztucznych (projektowanych) systemach informacyjnych. Między innymi: 
pojęcie informacji i wiedzy; kategorie wiedzy i jej własności; organizacja informacji i wiedzy a reprezentacja informacji i wiedzy; 
organizacja i reprezentacja wiedzy w systemach inteligentnych, organizacja zbiorów wyszukiwawczych a modele i metody wyszukiwania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W10; 
K_K08; 
K_K09 
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Systemy 
operacyjne z 
podstawami 
programowania 

    15   15 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot wykładu dotyczy tematyki współczesnych systemów operacyjnych, ich roli i zasad 
działania. Omawiane są elementy składowe systemów operacyjnych, w szczególności : budowa jądra 
systemu, procesy, wątki, systemy plików wraz z organizacją fizyczną i logiczną, zarządzanie pamięcią, 
uprawnienia, pliki konfiguracyjne, usługi sieciowe, interfejsy wejścia wyjścia. Tematyka wykładu 
dotyczy także administrowania systemami operacyjnym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa 
i zapewnieniem ciągłości działania systemu. Omawiane są również praktyczne aspekty zarządzania 
systemem operacyjnym, powłoki, skrypty, programowanie systemowe. W ramach wykładu 
omawiane są podstawowe narzędzia systemów operacyjnych niezbędne do przetwarzania dużych 
zbiorów danych Big Data, w tym podstawy programowania w powłokach systemowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_K05 
K_K07, K_K09  

Statystyka  
 

    30   30 4 T P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów metodami analizy danych przy pomocy aparatu statystycznego. Przedstawione zostaną 
podstawowe miary statystyczne służące do analizy danych. Omówione zostaną metody badania danych przy zastosowaniu algorytmów 
odkrywania asocjacji, wzorców sekwencji, klasyfikacji oraz grupowania. Przeanalizowane zostaną podstawowe pojęcia statystyczne, 
rozkłady zmiennych, hipotezy, testy, badania, obróbka danych, prezentacje. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06, 
K_U01,  
K_K05 

Ilościowa ocena 
jakości 
informacji 

   30    30 3 ZP 
Projekt 

P nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 
( przedmiot 
prowadzony w 
jęz. angielskim) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 
 • metodami oceny jakości informacji dostępnej w formie elektronicznej.  
• dziedzinowymi źródłami informacji. 
• gromadzeniem danych drogą białego wywiadu (OSINT). 
• analityką internetową 
• narzędziami do analizy i wizualizacji informacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05, K_W03 
K_U07, K_U02 
K_K04, K_K02 
K_U09 

Podstawy 
programowania 
R 

30       30 4 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot obejmuje podstawy implementacji algorytmów w języku programowania R. 
Zajęcia mają charakter praktyczny. Podczas ich trwania zostaną omówione zagadnienia dotyczące: składni języka, struktur danych, 
instrukcji sterujących, procedur, funkcji,  operacji wejścia wyjścia, zarządzania pamięcią, kontroli błędów i ich obsługi. Dodatkowo 
przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z programowaniem strukturalnym i obiektowym (abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie, 
polimorfizm). Ponadto w ramach ćwiczeń zostaną omówione narzędzia programistyczne do tworzenia oprogramowania począwszy od 
edytora tekstowego po zaawansowane oprogramowanie do testowania, debugowania, wersjonowania i tworzenia dokumentacji. Każdy 
ze studentów w ramach ćwiczeń stworzy kilka programów realizujących wskazane przez prowadzącego zadania. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01, K_W02 
K_U07 
K_K05, K_K07, K_K09 

Wykład 
ogólnouniwersy
tecki z obszaru 
nauk 
humanistyczny
ch* 

30       30 3  B  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Według opisu OGUN  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

Według opisu OGUN  

 
 
4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 
Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj  Inne 

Rafinacja Informacji        
  

   20   20 2 T B nauk o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą rafinacji informacji oraz z praktycznymi aplikacjami tej metody.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 

Semantyczne bazy 
wiedzy  
   

  
  

 20      20 2 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 
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Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest z zaznajomienie studentów z założeniami Sieci Semantycznej oraz konstrukcją semantycznych baz wiedzy 
wykorzysujących ontologie jako narzędzia reprezentacji wiedzy.  W ramach kursu zostaną omówione założenia grafowego modelu 
reprezentacji wiedzy oraz metodyka tworzenia baz wiedzy z wykorzystaniem koncepcji Linked Data. Treści programowe obejmują 
również wyszukiwanie i pobieranie informacji z semantycznych baz wiedzy z wykorzystaniem języka SPARQL. 
 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04,  
K_U07, 
K_K05 

Identyfikacja 
cyfrowych zasobów 
informacji online i 
offline 

   24      24 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z zakresu identyfikacji źródeł informacji oraz ich klasyfikacji z punktu 
widzenia dokumentów cyfrowych oraz tradycyjnych. Pod uwagę zostaną wzięte źródła licencjonowane oraz otwarte. W trakcie zajęć 
studenci poznają także możliwości dostępu do źródeł ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych, specjalistycznych, 
branżowych i społecznościowych.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07 
K_U02, K_U07 
K_K05, K_K06, K_K07 

Wykorzystywanie 
pakietów 
statystycznych Gretla 
i Statistica 

    30     30 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Studenci zdobędę  umiejętność posługiwania się  pakietem oprogramowania  Gretl i Statistica. Szczególna  uwaga zostanie 
poświęcona analizie danych tekstowych.   
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04,  
K_U06 
K_K07 
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Machine learning 
 

      20     20 4 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z praktycznym zastosowaniem machine learningu rafinacji informacji  z dużych 
zasobów danych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klasyfikacji danych z wykorzystaniem algorytmów machine learningu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, 
 K_U08, 
 K_K05 
 

Elementy 
przetwarzania 
wsadowego zbiorów 
Big Data 

    15     15 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot, będący zajęciami laboratoryjnymi, obejmuje zagadnienia praktycznego przetwarzania dużych zbiorów danych, w tym: 
- wsadowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem systemu plików, brokera informacji i  baz danych, 
- problematykę replikacji, podziału na partycje, transakcje  i przetwarzanie strumieniowe,  
- rozproszone systemy plikowe i baz danych,  
- przechowywanie, kolekcjonowanie  i kodowanie danych wraz z realizacją ich przepływu,   
- wsadową konwersję różnych formatów danych wejściowych na postać znormalizowaną, będącą surowcem dla procesów rafinacji 
danych, 
- rafinacja dużych zbiorów danych w tym model MapReduce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W04 
K_U07, K_U08, K_K05 
K_K07, K_K09 

Projekt przejściowy       20   20 4 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobem pracy na dużych zbiorach danych. Przedstawione zostaną 
uwarunkowania baz danych oraz metody i algorytmy wyszukiwania informacji z surowych danych. Prezentacja analizy danych 
wykonana zostanie na przykładzie zadania analizy sentymentu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U08, K_K05 
 

Praktyki          4    

Proseminarium 
magisterskie  

  15      15 2 zaliczenie B nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Wychodząc założenia, że seminarium dyplomowe oddaje istotę studiów uniwersyteckich – czyli stanowi wymianę myśli między ludźmi 
poszukującymi prawdy naukowej, w tym między dojrzałymi badaczami i tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w obranej dziedzinie wiedzy – 
przyjmujemy formułę wspólnej dyskusji kadry akademickiej i studentów. W każdym seminarium magisterskim uczestniczą zatem na równych 
prawach dyplomanci i pracownicy naukowi. Zakładamy ponadto, że poza seminariami modułowymi raz w miesiącu odbywać się będą wspólne 
seminaria dla całego kierunku studiów, niekiedy z udziałem zaproszonych ekspertów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08 
K_U01, K_U10 
K_K04, K_K05, K_K06       

Wykład 
ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk 
humanistycznych* 

Opis jak poprzednio 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 
Nazwa 
przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inn
e 

Infometria, 
webometria, 
bibliometria 

20   20     40 4 Zaliczenie 
pisemne 

P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką wykorzystania metod ilościowych w badaniach dotyczących obiegu 
informacji w nauce (bibliometria, infometria) oraz w środowisku sieciowym (webometria). Studenci zapoznają się z podstawowymi 
miarami oraz technikami ich obliczania jak również narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia tego typu badań (gromadzenie, 
przetwarzanie i analiza). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, 
K_U07,  
K_K05 

Systemy baz 
danych  
 

15   20     35 3 EP P/B informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką baz danych i projektowaniem schematów baz danych w podejściu 
strukturalnym i obiektowym. W ramach zajęć studenci poznają narzędzia służące do tworzenia modeli baz danych, optymalizacji 
schematów, tworzenia podstawowych struktur danych i wykonywania operacji na danych.  
Zakres przedmiotu obejmuje: projektowanie baz danych - podejście strukturalne i obiektowe, normalizację danych, język SQL, 
tworzenie i modyfikację struktur danych, operacje na danych, zapytania bazodanowe, metody optymalizacji zapytań, przetwarzanie 
transakcji, programowanie baz danych, procedury i funkcje w bazie danych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02,  
K_U01, K_U05, K_U06, K_U07,  
K_K01, K_K05, K_K09 

Dokumentacja 
Rafinacji 

 15       15 2 T P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z metodologią rafinacji danych. Omówione zostaną poszczególne etapy analizy 
danych: import danych, czyszczenie, modelowanie, wizualizacja oraz prezentacja wyników. Szczegółowo omówiona 
zostanie prezentacja wyników. Przedstawione będą najlepsze praktyki komunikacji z odbiorcą. 
informatyka techniczna i telekomunikacja 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, 
K_U07,  
K_K05 
 

Proces zasilania 
informacyjnego 
baz danych 

 15   15    30 3 ZP P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Proces pobierania , czyszczenia i zapisywania materiałów źródłowych w bazie BD do uniwersalnego przedmiotu badań.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04  
K_U07 

Zarządzanie 
metadanymi w 
bazach danych 

20        20 3 ZP / Projekt P Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 
• pojęciem, funkcjami i typologią metadanych, 
• różnymi standardami metadanych stosowanymi w systemach zarządzania treścią, 
• standardami kodowania metadanych w systemach zarządzania treścią. 
• wymianą metadanych między systemami zarządzania informacją. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05 
K_U07, K_U08 
K_K03, K_K05, K_K09 

Projekt 
przejściowy 

      30  30 3 Projekt P informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobem pracy na dużych zbiorach danych. Przedstawione zostaną 
uwarunkowania baz danych oraz metody i algorytmy wyszukiwania informacji z surowych danych. Prezentacja analizy 
danych wykonana zostanie na przykładzie zadania analizy sentymentu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, , K_W04 
K_U08, K_U07 
K_K05 
 

Seminarium 
magisterskie 

Na zajęciach studenci dowiadują się o wymaganiach formalnych, edycyjnych i merytorycznych, jakie muszą być spełnione 
dla pracy magisterskiej. Przekazywanie wiedzy o konieczności przestrzegania praw autorskich, sposobach korzystania z 
literatury i strukturze pracy itp. ( 3 ECTS) 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08 
K_U01, K_U10 
K_K04, K_K05, K_K06       

Praktyki         0 6 Na podstawie 
sprawozdania 
zatwierdzonego przez 
kierownika praktyki 
potwierdzającego 
osiągnięcie 
założonych celów 

P  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Praktyki mają za zadanie poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,  zapoznanie 
studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,  kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem 
odbywania praktyki,  kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji i  poznanie zasad jej 
funkcjonowania,  a także  doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania 
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czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 
Obowiązkiem praktykanta będzie założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy 
wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun 
praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08 
K_K01, K_K03, K_K04 

Wykład 
ogólnouniwersyte
cki z obszaru nauk 
humanistycznych* 

Opisane zostało powyżej (3 ECTS) 

 
4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty   
 
Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

 Sposoby 
weryfikacji 
efektów 
przypisanych 
do 
przedmiotu 

P/B Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Społeczne 
aspekty Big Data 

 20       20 3 Esej B nauk o komunikacji 
społecznej i 
mediach; 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Coraz więcej elementów rzeczywistości i i doświadczenia człowieka jest kwantyfikowanych, rejestrowanych i znajduje swój 
ekwiwalent w potoku danych. Ich namnażaniu i samoczynnemu wychwytywaniu sprzyja naszpikowanie rzeczywistości 
zespolonymi z internetem czujnikami i miernikami oraz usieciowienie i wirtualizacja świata. Współczesna analityka 
(biznesowa, społeczna, kulturowa) opiera się na przetwarzaniu owych danych przez złożone algorytmy. Procesy te mają być 
kluczem do znajdowania wzorów oraz prognozowania stanów rzeczywistości i ludzkich zachowań. Fenomen pozyskiwania, 
gromadzenia i przetwarzania wielkich zbiorów danych w celu pozyskania z nich wiedzy nosi nazwę Big Data. W trakcie 
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zajęć dyskutowane będą społeczne aspekty Big Data, w szczególności wpływ tego zjawiska na wolność, bezpieczeństwo i 
dystrybucję władzy.  
  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W07,  
K_U02,  
K_K03, K_K09 

Systemy 
informatyczne 
zarządzania 

   30     30 3 zaliczenie na 
ocenę do 
wykonania 
przy użyciu 
komputera i 
narzędzi IT 

P nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) i 
kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć 
poznają przykładowy zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Zakres przedmiotu obejmuje: rodzaje systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstw, korzyści dla 
przedsiębiorstw wynikające z zastosowania SIZ, generacje zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, analizę 
funkcjonalną narzędzia klasy ERP, zagadnienia BI – wsparcie procesów podejmowania decyzji. 
"  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U06, K_U07,  
K_K01, K_K05, K_K09 

Ekonomia 
informacji  
 

15     30   45 5 ZP P Ekonomia i finanse 
 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Przedmiot ma zapoznać studenta z ekonomicznymi aspektami prowadzenia działalności w zakresie szeroko pojętej 
informacji. W szczególności na identyfikacji relacji między informacją a zjawiskami ekonomicznymi takimi jak konsumpcja, 
popyt, skłonność do oszczędzania i inwestycje.  Przedmiot uwzględnia również zasady finansowania i organizacji 
działalności informacyjnej w warunkach gospodarki rynkowej, elementy ekonomii behawioralnej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K02 
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Bezpieczeństwo 
teleinformatyczn
e 
 

    30    30 4 T P Informatyka 
techniczna i 
telekomunikacja 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Świadomość zagrożeń czekających w codziennej pracy z narzędziami informatycznymi. Studenci dowiedzą się z zajęć w jaki sposób 
cyberprzestępcy mogą pozyskać wrażliwe dane firmy lub przejąć kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się 
przed nimi chronić. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem    
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,  K_W03 
K_U01, K_U07 
K_K02, K_K05 

CSR – 
raportowanie 
niefinansowe 
 

   30     30 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem zajęć jest omówienie pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, analiza działań firm społecznie 
odpowiedzialnych ze wskazaniem dobrze zaplanowanej strategii CSR 
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, 
K_U08, 
K_K02, K_K009 

Zintegrowane 
systemy 
biblioteczne i 
informacji 
archiwalnej 

   20     20 3 ZP P nauki o komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z narzędziami umożliwiającymi organizację i udostępnianie informacji o 
dokumentach gromadzonymi w bibliotekach oraz archiwach. Szczególna uwaga zostanie skierowana w kierunku 
zintegrowanych systemów bibliotecznych, systemów informacji archiwalnej, systemów typu discovery i delivery, link 
solverów, pełnotekstowych baz bibliograficznych i  innych baz danych, bibliotek i repozytoriów cyfrowych itp.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 
K_U07 
K_K05, K_K06, K_K07 

Seminarium 
dyplomowe  

  30      30 3 zaliczenie B Nauki o 
komunikacji 
społecznej i 
mediach 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Opisane zostało powyżej  
 

Praktyki  4 ECTS 
Opis jak powyżej 

Egzamin 
dyplomowy  

2 ECTS 

  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): I semestr: 225; II 194; III  220; IV 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 834 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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5. Semestr dla specjalności: NIE DOTYCZY 
(Tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność. Tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla 
każdej specjalności odrębnie) 

5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 
Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina 

(y), do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu A lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu B 
lub grupy zajęć 
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Treści programowe 
dla przedmiotu B 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu B lub grupy zajęć 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu C 
lub grupy zajęć 
 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu C 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu C lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Nazwa przedmiotu D 
lub grupy zajęć 

             

Treści programowe 
dla przedmiotu D 

Tu należy wpisać treści programowe dla przedmiotu D lub grupy zajęć 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Tu należy wpisać symbole efektów uczenia się dla programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

Tu należy wpisać symbole efektów zdefiniowanych dla specjalności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu 

ogólnoakademickiego 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk społecznych - nauki o komunikacji społecznej i mediach 

- nauki o zarządzaniu i jakości 

- ekonomia i finanse 

50% 

4% 

4% 
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Nauki inżynieryjno-techniczne - informatyka techniczna i telekomunikacja 42% 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECST 
( po 30 ECTS na semestr) 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0321 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 31 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 ECST 
(20 ECTS samodzielny 
projekt) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

47 ECTS nauki społeczne 
8 ECTS nauki humanistyczne 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

75,5 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

36,5 ECTS 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 14 punktów (staż lub 
świadczenie pracy w 
instytucjach zajmujących się 
zarządzaniem dużymi 
zasobami danych) 

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych (w tym w postaci własnej działalności gospodarczej), w jednostkach administracji 
publicznej, jednostkach naukowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach Unii Europejskiej – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli 
charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki mogą się odbywać w kraju lub za granicą, 
zwłaszcza w ramach programów Unii Europejskiej lub wymiany zagranicznej studentów. Studenci mogą odbywać praktyki w wybranych przez 
siebie Firmach/Instytucjach.  Student może skorzystać z oferty praktyk przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy 
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danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA– www.biurokarier.uw.edu.pl). W 
szczególnym przypadku praktyka może odbywać się w Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o. (spin off Uniwersytetu Warszawskiego) 
 

 

http://www.biurokarier.uw.edu.pl/
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Załącznik nr 143 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1 Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  80% Nauki o zarządzaniu i jakości 

Ekonomia i finanse 10% 

Nauki prawne 10% 

Razem: - 100%  
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2 Kierunek studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania 
finansami i rachunkowości 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  
zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami 
finansowymi i strategii instytucji finansowych.  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. 
  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania 
organizacji i całej gospodarki.  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w 
organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w 
wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, 
nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w 
organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, 
ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach,  funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów 
związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i 
strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
 
 

K_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie 
finansami i rachunkowość.  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.   P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.  P7S_UU  Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w 
organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.  P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

 
K_K03 

Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych. P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3 Specjalności na kierunku studiów: Rachunkowość i rewizja finansowa; Bankowość i ubezpieczenia; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; 
Doradztwo podatkowe i finanse publiczne; Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rachunkowości i rewizji finansowej w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  rachunkowości i rewizji 
finansowej. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do rachunkowości i 
rewizji finansowej. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do rachunkowości i rewizji 
finansowej. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z prowadzeniem rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł 
oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie rachunkowości i rewizji 
finansowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z rachunkowością i rewizją finansową oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 
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S1_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w 
tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z 
rachunkowością i rewizją finansową. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z prowadzeniem 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania instytucjami finansowymi w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania instytucjami 
finansowymi.  

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
instytucjami finansowymi.   

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania instytucjami 
finansowymi. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami finansowymi. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując 
istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, K_U02 
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prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami finansowymi., stosując 
właściwy dobór źródeł. 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S2_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
instytucjami finansowymi. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 
instytucjami finansowymi. 

K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa.  

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa.   

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa. 

K_W04 
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S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi   

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując 
istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, stosując 
właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S3_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do   

 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
finansami przedsiębiorstwa. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem finansami 
przedsiębiorstwa. 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą podatków i finansów publicznych w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące podatków i finansów 
publicznych.  

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do podatków i finansów 
publicznych.   

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje  prawne odnoszące się do podatków i finansów 
publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i finanse publiczne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi   

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
podatkami i finansami publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i finanse publiczne, stosując właściwy 
dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z podatkami i finansami publicznymi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S4_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do   

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z podatkami i 
finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z podatkami i finansami 
publicznymi. 

K_K03 

 

 
Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rynku kapitałowego i doradztwa 
inwestycyjnego w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S5_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące rynku kapitałowego i 
doradztwa inwestycyjnego. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do rynku kapitałowego 
i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regualcje prawne odnoszące się do rynku kapitałowego i doradztwa 
inwestycyjnego. 

K_W04 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi   

 

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 
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S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne, 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S5_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-
komunikacyjne. 

K_U03 
 

S5_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S5_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

 

    

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z rynkiem 
kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z rynkiem kapitałowym i 
doradztwem inwestycyjnym. 

K_K03 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4 Semestr dla kierunku 
  

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy   

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ekonomia finansowa 
30    30     60 6 EP, Proj, SP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ekonomia finansowa 

• Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia 
• Równowaga na rynku finansowym (rynek papierów wartościowych, teoria agenta, konsumpcja i portfel wyboru, warunki pierwszeństwa, równowaga ogólna, 

istnienie i niezmienność równowagi,  modele reprezentatywnych agentów) 
• Podstawowe modele i testy na rynkach finansowych 
• Predykcja stóp zwrotu z akcji 
• Ceny liniowe a funkcjonowanie stóp zwrotu, równowaga liniowa, ceny na rynkach regulowanych, problem optymalizacji 
• Arbitraż i silny arbitraż, reprezentacja diagramów, funkcja kosztów, arbitraż i optymalne portfele, wycena równowagi 
• Ograniczenia portfela (ograniczenia krótkiej sprzedaży, wybór portfela w ramach ograniczeń krótkiej sprzedaży, prawo jednej ceny, ograniczony i 

nieograniczony arbitraż, stawka w warunkach równowagi) 
• Zmienność a teoria równowagi, ceny i neutralne ryzyko, zmienność i ograniczenia portfela 
• Ryzyko a oczekiwana użyteczność, teoria Von Neumann-Morgenstern, aksjomaty użyteczności w warunkach kontroli państwa, aksjomaty oczekiwanej 

użyteczności 
• Awersja do ryzyka a neutralność ryzyka, miary Arrow-Pratt awersji do ryzyka, kompensacja ryzyka, teoria Pratt, awersja do ryzyka 
• Portfele optymalne (wybór portfela i bogactwo, optymalne portfele z jednym ryzykiem, premia za ryzyko i portfele optymalne, portfele optymalne gdy premia za 

ryzyko jest niska) 
• Statystyka porównawcza optymalnych portfeli (bogactwo, nieoczekiwane stopy zwrotu, ryzyko)  
• Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk (zwrot z tytułu ryzyka, optymalne portfele w warunkach sprawiedliwej wyceny, premia za ryzyko i optymalne 

portfele, optymalne portfele w ramach tolerancji na ryzyko liniowe) 
• Cena równowagi i alokacja (stopy zwrotu w warunkach równowagi, oczekiwane stopy zwrotu w warunkach równowagi, zmienność krańcowych stóp zwrotu) 
• Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka 
• Analiza wariancji (oczekiwania i wycena Kernel, przestrzeń Hilberta, wektory ortogonalne, projekty ortogonalne, teoria reprezentacji Riesz, wycena wariancji 
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stóp zwrotu, średnia wariancji stóp zwrotu, zerowa kowariancja, zmienność  krańcowych stóp zwrotu) 
• Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury) 
• Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy warunek 

równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto) 
• Bańki racjonalne i uczenie się 
• Finanse behawioralne i anomalnie rynkowe 
• Modele zachowań rynkowych 
• EH teoria testowania 
• Modele Affine i SDF 
• Testowanie CIP, UIP oraz FRU 
• Inwestycje a teoria upadłości 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03  
 

Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

30   30     60 6 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

• Ewidencja inwestycji krótkoterminowych. 
• Ewidencja rozrachunków. 
• Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). 
• Aktywa trwałe 
• Kapitały własne i rezerwy. 
• Ustalanie wyniku finansowego z wykorzystaniem obrotów wewnętrznych 
• Wycena aktywów i pasywów wg regulacji krajowych i międzynarodowych w tym MSR 16, 38, 2, MSSF 5, 
• Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wg MSR, KSR i Uor 
• Utrata wartości aktywów wg MSR, KSR i Uor 
• Połączenia jednostek gospodarczych 
• Kontrakty długoterminowe wg MSR, KSR i Uor 
• Leasing wg MSR , KSR i Uor 
• Faktoring i forfaiting 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_U01, K_U06, K_K01 
 



13 

 

 
Inwestycje finansowe 

14   16     30 5 EP, T, Proj, SP,T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Inwestycje finansowe 

1. Wprowadzenie do teorii inwestowania. Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych 
• Definicja i cechy inwestycji finansowych 
• Klasyfikacja aktywów finansowych 
• Uwarunkowania inwestycji finansowych 

2. Kryteria decyzji inwestycyjnych 
• Klasyfikacja stóp zwrotu 
• Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu 
• Rozkład stóp zwrotu inwestycji 
• Rodzaje ryzyka finansowego 
• Dywersyfikacja ryzyka 
• Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności inwestycji 
• Pojęcie benchmarku, tracking error 
• Wskaźniki efektywności  

4. Klasyfikacja i struktura stóp procentowych 
• Struktura natychmiastowych stóp procentowych 
• Struktura terminowa stóp procentowych 

5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych 
• Cechy instrumentu dłużnego 
• Model wyceny obligacji  
• Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych  

6. Analiza i wycena instrumentów udziałowych 
• Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych 
• Wartość nominalna a wartość księgowa akcji 
• Modele wyceny akcji  

7. Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych 
• Kontrakty forward/futures charakterystyka 
• Forward Rate Agreement  
• Model wyceny kontraktu terminowego 
• Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka 

8. Analiza i zastosowanie transakcji swap 
• Swap procentowy 
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• Swap walutowy 
• Swap kredytowy 

9. Charakterystyka, wycena i zastosowanie opcji 
• Klasyfikacja i cechy transakcji opcyjnych 
• Prawa i obowiązki stron transakcji 
• Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka rynkowego 
• Elementy modelu wyceny opcji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03,   

System ubezpieczeń  
14   16     30 4 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
System ubezpieczeń  

Celem przedmiotu jest: 
• pokazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce państwa (w tym funkcji ubezpieczeń, wpływu sektora ubezpieczeniowego na rozwój społeczno-

gospodarczy, jak również stanu i trendów rozwojowych krajowego rynku ubezpieczeń).  
• przeanalizowanie podstawowych zasad funkcjonowania, otoczenia instytucjonalnego wspólnotowego jednolitego rynku ubezpieczeń oraz jego praktycznego wpływu 

na krajowy rynek ubezpieczeń.  
• zaprezentowanie instytucjonalnego otoczenia zakładów ubezpieczeń (w tym roli i funkcji m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).  
• przedstawienie otoczenia sprzedażowego zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. agentów i brokerów ubezpieczeniowych).  
• omówienie podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym celu omówiona zostanie tematyka umowy ubezpieczenia oraz najważniejszych produktów 

ubezpieczeniowych dla 3 grup odbiorców usług ubezpieczeniowych: konsumentów, przedsiębiorców i państwa). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01 

 
Metody ilościowe w 
zarządzaniu finansami  

14   30     44 5 Sprawdzian pisemny, 
T, Proj.  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody ilościowe w 
zarządzaniu finansami  

1. Badania statystyczne. Obszary wykorzystania badań statystycznych. Znaczenie pomiaru i skali. Populacja statystyczna i próba. Schematy losowania. Badania 
sondażowe. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.  

2. Analiza struktury. Wykresy i tabele – zasady konstrukcji i interpretacja. Miary położenia, dyspersji i asymetrii. Przykłady zastosowań analizy statystycznej w 
badaniach – dane indywidualne i pogrupowane (np. analiza rynku pracy, stóp zwrotu GPW).) 
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3. Analiza dynamiki zjawisk. Indeksy szeregów czasowych indywidualnych i agregatowych. Średnie tempo zmiany zjawiska. Przykłady wnioskowania z analizy 
dynamiki 

4. Analiza współzależności zjawisk. Związek funkcyjny i stochastyczny. Korelacje zmiennych ilościowych i jakościowych – korelacja Pearsona (dla danych 
indywidualnych i danych w tablicy korelacyjnej), Spearmana, współczynniki V-Cramera, Czuprowa, Kendalla. Zależność przyczynowo-skutkowa (test 
przyczynowości Grangera). Relacje nieliniowe. Korelacje pozorne.  

5. Analiza wariancji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Analiza wieloczynnikowa.  
6. Analiza skupień. Grupowanie metodą k-średnich. Drzewa klasyfikacyjne. Inne metody analizy typu: data mining, text mining, machine learnig.  
7. Szeregi czasowe – dekompozycja szeregu na trend, sezonowość, wahania przypadkowe.  Badanie sezonowości. Prognozowanie z wykorzystaniem metod 

niestrukturalnych (średnie ruchome, wygładzanie wykładnicze).  
8. Model ekonometryczny. Model dla jednej i wielu zmiennych. Model regresji liniowej (MNK).  
9. Stacjonarność szeregów czasowych. Kointegracja. Modele ECM – jako powiązanie relacji długookresowej i krótkookresowej.  
10. Modele wielorównaniowe VAR i VECM. Funkcja odpowiedzi na impuls.  
11. Ekonometryczne modele na danych panelowych. Pojęcie efektu indywidualnego. Modele z efektami stałymi. Modele z efektami zmiennymi. Test Hausmanna na 

prawidłowość modelu efektów zmiennych.  
12. Dynamiczne modele panelowe. Zmienne instrumentalne. Test Hausmana i Sargana.  
13. Prognozowanie z wykorzystaniem metod niestrukturalnych – metody naiwne, metody średnich ruchomych, metody wygładzania wykładniczego Browna, Holta i 

Wintersa.  
14. Optymalizacja liniowa. Optymalizacja w liczbach całkowitych. Decyzje optymalne.  
15. Istota symulacji, rodzaje i zastosowania. Przykłady symulacji zdarzeń dyskretnych – symulacja prosta na kracie.  
16. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych  - SPSS, GRETL, EVIEWS, STATA lub R 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01,  
 

 
Bazy danych w 
zarządzaniu finansami 

   14     14 1 Sprawdzian pisemny , 
Proj. 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu Bazy 
danych w zarządzaniu 
finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac analitycznych niezbędnych 
w zarządzaniu finansami 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach międzynarodowych i krajowych. 
Przedmiotem raportów analitycznych będą m.in. następujące zagadnienia: 
• Wskaźniki mierzące zjawiska makroekonomiczne w sferze realnej i finansowej na świecie i w Polsce; 
• Wskaźniki dostępności do usług finansowych, stopień rozwoju sektorów finansowych, stabilność finansowa i ryzyko w sektorach finansowych, wskaźniki natężenia 

konkurencji i koncentracji na rynkach finansowych; 
• Wskaźniki struktury sektorów finansowych – Stock market oriented versus banking oriented economies. 
• Wskaźniki restrykcyjności regulacji mikroostrożnościowych i jakości nadzoru sektora finansowego. 
• Wskaźniki jakości systemów gwarantowania depozytów. 
• Wskaźniki jakości ochrony inwestorów i wierzycieli. 
• Miary zastosowania instrumentów makroostrożnościowych i ich wykorzystanie na świecie. 
Wykaz Baz danych międzynarodowych (m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego): Global Financial Development Database, 

Financial Structure Database, Financial regulation database, Deposit insurance database, Investor protection database, Creditor protection database, 
BankOrbisFocus / Bankscope , Macroprudential policy instruments database, Eurostat, Reuters 

Przykładowe krajowe bazy danych: Notoria,  Baza danych GUS. Baza danych UKNF, Baza danych NBP  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03,  K_U05, K_U06, K_K01,  
 

 
Zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi 

   30     30 3 Sprawdzian pisemny, 
T, Proj.  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi 

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku MSFRiU i dostosowany do zakresu tematycznego i wymagań zaliczeniowych egzaminu ACCA P3 („Business analysis”) w 
części dotyczącej zarządzania projektami. Przekazywana wiedza i umiejętności są również bezpośrednio związane z wymaganiami zaliczeniowymi egzaminów 
profesjonalnych w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation i PMI ACPM, umożliwiając studentom MSFRiU dalszy rozwój kariery zawodowej. 

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty. 
Meatodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek. 

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom grupowego myślenia, 
burza mózgów, test windy. 

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe. Ocena projektów w trakcie realizacji (Model etap-bramka Coopera). Decyzje 
typu make or buy. 

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kryteria dotyczące wykonawcy i 
projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals). 

5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu 
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Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure). 
6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Rodzaje projektów i dobór właściwego oprogramowania wspierającego zarządzanie 

projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami. Program ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w 
zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów. 

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Plan bazowy. Analiza kosztów. Sposób redukcji kosztów. Analiza wartości wypracowanej w projekcie (EVM – 
Earned Value Management).Odchylenia kosztów, czasu realizacji zadań. Projekty finansowane ze środków publicznych - zagadnienia kwalifikowalności 
wydatków, podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, zasad określania poziomu kosztów zarządzania projektem, monitorowania, kontroli i audytu projektów. 

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a struktura organizacji i 
kultura organizacyjna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03,   
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 268   

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

5 Semestr dla specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 

5.1 Semestr dla specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
• pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
• sektor finansów publicznych  
• formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
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• systematyka i źródła prawa finansowego  
• podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
• pojęcie i rodzaje środków publicznych  
• cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
• praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
• pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
• rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
• źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
• skarbowe papiery wartościowe  
• źródła i struktura zadłużenie krajowego  
• źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
• pojęcie i funkcje budżetu państwa  
• zasady budżetowe  
• funkcje budżetu  
• klasyfikacja budżetowa  
• wydatki i dochody budżetu państwa  
• procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
• pojęcie budżetu jst 
• opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
• wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
• ubezpieczenia społeczne  
• system ubezpieczenia zdrowotnego  
• ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
• pojęcie prawa dewizowego 
• system walutowy  
• kurs walutowy  
• wymienialność złotego  
• denominacja  
• konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
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• pojęcie i rodzaje banków  
• zasady licencjonowania banków  
• operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
• Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 30       30 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
• metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
• zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
• testy odporności wyników badań (robustness checks); 
• analizy przypadków w finansach; 
• cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
• przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
• analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
• zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
• metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
• zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
• zjawisko zarządzania dochodami. 
• wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
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• wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności  - Rachunkowość i rewizja finansowa  

Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość zarządcza  

 30       30 4 T, Proj. B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość zarządcza 
 

1. Rachunkowość zarządcza – cele, cechy, zadania 
2. Koszty w decyzjach zarządczych – koszty istotne, utopione, utraconych korzyści 
3. Decyzje cenowe –ceny wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Rachunek kosztów zmiennych 
5. Próg rentowności – analiza jednoasortymentowa, analiza wieloasortymentowa 
6. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) 
7. Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management) 
8. Proces ciągłego usprawniania (kaizen costing) 
9. System kosztów docelowych (target costing) 
10. Koszty w cyklu życia produktu 
11. Balanced Scorecard 
12. Budżetowanie – zasady tworzenia budżetów cząstkowych i budżetu finansowego 
13. Analiza odchyleń budżetowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, , K_U04, K_U05 , K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02,  S1_W03,  S1_W05,  S1_U01,  S1_U02,  S1_U03 , S1_U04 ,  S1_U05 ,  S1_K01,   S1_K02  
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Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe 
standardy rachunkowości 

 30       30 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Międzynarodowe 
standardy rachunkowości  

1. Rachunkowość i jej wieloaspektowy charakter (nauka, język biznesu, zbiór regulacji prawnych, system informacyjny, system pomiaru i wyceny zdarzeń gospodarczych, 
system rejestrowania zdarzeń). Koncepcje i zasady rachunkowości. Krótki rys historyczny rachunkowości  na świecie 

2. Rachunkowość a procesy globalizacji gospodarki światowej. Pojęcie i zakres rachunkowości międzynarodowej. Rachunkowość kontynentalna i anglosaska  
3. Standardy rachunkowości (sprawozdawczości finansowej) – pojęcie, cele. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),  standardy amerykańskie 

(US GAAP) oraz Dyrektywy UE – ogólny zakres i  charakterystyka. Instytucjonalne ramy rachunkowości międzynarodowej (IASB, US FASB, IFAC).  
4. MSSF, US GAAP – szczegółowa charakterystyka i analiza zakresu i struktury  standardów  
5. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (1): koncepcje true&fair view, podmiotowości wyceny bilansowej, analiza porównawcza bilansu oraz 

bilansu skonsolidowanego  
6. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (2): koncepcje współmierności, kontynuacji działania, periodyzacji, analiza porównawcza rachunku 

zysków i strat  
7. Analiza przykładowych krajowych systemów rachunkowości ( Wlk. Brytania, Francja, Niemcy)  
8. MSSF a polskie ustawodawstwo – analiza porównawcza, prezentacja podobieństw i różnic 
9. Rachunkowość międzynarodowa – perspektywy rozwoju 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06 ,K_U01, K_U02, K_U06 , K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  S1_W02,  S1_W03,  S1_W04 , S1_W05,  S1_U01,  S1_U02,  S1_U06,  S1_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 30       30 4 T, Projekt B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System podatkowy, 
Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

• Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i stawki 
podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

• Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
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4. Podatki pośrednie w Polsce 
• Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 

Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 
• Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 

zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 
5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 

transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 
6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 

• Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
• Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
• Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  S1_W02,  S1_W03,  S1_W04,   S1_U01,   S1_U02 ,  S1_U03,  S1_U04 , S1_U05 , S1_K01,  S1_K02 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 EP,T B Ekonomia i finanse  
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład 
• Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
• Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
• Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
• Negocjacyjny diament 
• Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

• otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
• kotwica i interesy 
• kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
• ujawnianie informacji 
• przekonywanie 
• komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
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• rozmowa o interesach 
GRA 3 

• sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
• budowa złotego mostu 
• sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
• kreatywne negocjacje 
• postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
• budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03, K_U05, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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II przedmioty specjalności - Rachunkowość i rewizja finansowa 

Nazwa przedmiotu 
Audyt wewnętrzny 

 30       30 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Audyt wewnętrzny 
 

1. Rewizja finansowa – pojęcie, istota. Ewolucja audytu. Audyt wewnętrzny a kontrola traktowana jako element procesu zarządzania. Rodzaje kontroli, ich zadania i wzajemne 
relacje. Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w bankach. Zadania i znaczenie komitetu 
audytu. Rola ładu korporacyjnego. 

2.  Regulacje prawne związane w audytem i kontrolą zarządczą w jednostkach prywatnych i publicznych Międzynarodowe Standardy Rewizji finansowej jako fundament 
procedur związanych z badaniem sprawozdań finansowych 

3. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego – wymogi formalne. Kodeks etyki zawodowej ( IFAC). Formy działania biegłych rewidentów. 
Samorząd biegłych rewidentów: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Komitet Nadzoru Audytowego – cel działania i zadania. Stanowisko audytora wewnętrznego i jego rola. 
Etyka w zawodach związanych z finansami – kodeks IFAC a kodeks etyki ACCA czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

4. Audyt wewnętrzny, a badanie sprawozdań finansowych. Zakres podmiotowy rewizji sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i komitetu audytu. Funkcje audytu 
wewnętrznego a funkcje badania sprawozdań finansowych 

5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Współpraca z biegłym rewidentem. 
6. Cele i zadania rewizji sprawozdań finansowych. 
7. Cele ogólne i cząstkowe badania. Kryteria badania. Charakterystyka opinii, raportu i listu do zarządu. 
8. Rodzaje opinii. Budowa i zasady przygotowywania. Relacje między rodzajem opinii a zagrożeniem kontynuacji działalności i ograniczeniem dostępu do informacji. 
9. Budowa raportu z badania sprawozdania finansowego.  
10. Inne sprawozdania z czynności poświadczających wykonywanych przez biegłego rewidenta 
11. Przebieg badania sprawozdania finansowego oraz badania systemu kontroli wewnętrznej. 
12. Ryzyko a czynności wykonywane przez Audytora. Składowe ryzyka i wpływ audytora na nie, analiza otoczenia i identyfikacja czynników związanych  z ryzykiem 

nieodłącznym. Ryzyko kontroli jako element składowy ryzyka badania – zasady szacowania i techniki tu wykorzystywane. Wpływ ryzyka kontroli i nieodłącznego na ryzyko 
przeoczenia. Analiza ryzyka przez audytorów wewnętrznych i techniki tu wykorzystywane ( np. mapy ryzyka) 

13. Plan badania i program pracy. Obszary kontroli. Istotność i ryzyko badania. Istotność ogólna i cząstkowa. Ryzyko badania i jego składowe: nieodłączne, kontroli i 
przeoczenia. 

14. Techniki badania sprawozdań finansowych. 
15. Dokumentacja rewizyjna – dowody badania. 
16. Standardy audytu wewnętrznego. 
17. Wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego w tym: mapa ryzyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05  K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U06  S1_K01   S1_K02 
 

Nazwa przedmiotu 
Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 T, Projekt B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa  

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy regresji. Model Hamady. 

Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza symulacyjna (analiza Monte 

Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
14. Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U03   S1_U05   S1_U06    S1_K01    S1_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Prawo spółek i ład 
korporacyjny  

 30       30 4 T B Nauki prawne  
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu Prawo 
spółek i ład 
korporacyjny 

1. Spółki prawa handlowego:  
a) Spółki osobowe: 

• spółka jawna, 
• spółka partnerska, 
• spółka komandytowa, 

b) Spółki kapitałowe; 
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
• spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii menedżerskiej, praw własności, 

kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  
a) problem agencji,  
b) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
c) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  
7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U06    S1_K01    S1_K02  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

30        30 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
• zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
• metodami koordynacji polityki budżetowej, 
• modelami rozwoju regionalnego, 
• teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
• pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
• procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
• strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
• typami działań projektowych, 
• zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, moralność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 

   14     14 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
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e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Rachunkowość i rewizja finansowa  

Nazwa przedmiotu 
Rachunkowość podatkowa 

 30       30 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Rachunkowość 
podatkowa 

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych według 
regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej. Zasady ogólne 
opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności, a podatkiem dochodowym i formą 
ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w podatku dochodowym w tym w 

szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  
13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego. 
14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku dochodowym. 
15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ich 

prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, koszty różnych wariantów, wady i zalety 

poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych przy 

umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

  



37 

 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U03   S1_U06    S1_K01    S1_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe   

 30       30 4 T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe   
 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i nieograniczony obowiązek 

podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. 

2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne (multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 
3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola oficjalnego Komentarza do 

Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, przedmiotowy i 

podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej 
dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), zakres pojęcia i 
prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat dywidend, odsetek i 
należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent Services and Directors’ 

Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen transferowych (Transfer 

Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

4. Raje podatkowe (Tax Havens) 
4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. Konsekwencje prawo-

podatkowe. 
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5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 
5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 

5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U06    S1_K01    S1_K02 
 

Nazwa przedmiotu 
Konsolidacja sprawozdań 
finansowych 

 15       15 2 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Konsolidacja 
sprawozdań finansowych 
 

1. Podstawowe regulacje dotyczące konsolidacji i łączenia się przedsiębiorstw 
2. Zasady wyceny składników majątkowych spółki przejmowanej i przejmującej 
3. Ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, wyłączenia w bilansie otwarcia po połączeniu 
4. Metody konsolidacji sprawozdawczej – ustalenie stopnia powiązań pomiędzy jednostkami 
5. Konsolidacja metodą pełną proporcjonalną i praw własności 
6. Zasady dokonywania wyłączeń transakcyjnych w konsolidacji 
7. Regulacje wynikające z MSR/MSSF dotyczące połączeń i konsolidacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02  K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_U01   S1_U02   S1_U06    S1_K01    S1_K02 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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5.2 Semestr dla specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 

 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
• pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
• sektor finansów publicznych  
• formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
• systematyka i źródła prawa finansowego  
• podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
• pojęcie i rodzaje środków publicznych  
• cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
• praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
• pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
• rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
• źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
• skarbowe papiery wartościowe  
• źródła i struktura zadłużenie krajowego  
• źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
• pojęcie i funkcje budżetu państwa  
• zasady budżetowe  
• funkcje budżetu  
• klasyfikacja budżetowa  
• wydatki i dochody budżetu państwa  
• procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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• pojęcie budżetu jst 
• opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
• wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
• ubezpieczenia społeczne  
• system ubezpieczenia zdrowotnego  
• ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
• pojęcie prawa dewizowego 
• system walutowy  
• kurs walutowy  
• wymienialność złotego  
• denominacja  
• konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
• pojęcie i rodzaje banków  
• zasady licencjonowania banków  
• operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
• Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
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7. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
8. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
9. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
10. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
11. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
12. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 30       30 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
• metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
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• zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
• testy odporności wyników badań (robustness checks); 
• analizy przypadków w finansach; 
• cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
• przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
• analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
• zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
• metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
• zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
• zjawisko zarządzania dochodami. 
• wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
• wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Bankowość i ubezpieczenia  

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie ryzykiem 
instytucji kredytowych  

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zarządzanie ryzykiem 
instytucji kredytowych   
 

1. Ryzyko w działalności instytucji kredytowych  
• Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania kapitału.  
• Rola funduszy własnych banku w ograniczaniu jego działalności.  
• Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (w portfelu handlowym i bankowym, tj.: walutowe, stopy 

procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych); ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko wypłacalności, , itp.  
2. Ryzyko stopy procentowej  

• Definicja ryzyka stopy procentowej.  



44 

 

• Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki prostej, duracji oraz convexity w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy procentowej; 
metoda terminów zapadalności.   

• Krzywa dochodowości i struktura terminowa stóp procentowych; zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i WIBID, LIBOR, 
EURIBOR. 

• Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty wykorzystywane w zarządzaniu 
ryzykiem stopy procentowej. 

3. Ryzyko płynności 
• Definicja ryzyka płynności.  
• Bilans płynności banku kontraktowy i urealniony jako narzędzie zarządzania ryzykiem płynności; 
• Wskaźniki płynności finansowej banku: luka i wskaźnik luki  liczony dla różnych terminów; nadzorcze miary płynności; wskaźniki Komitetu Bazylejskiego: LCR i 

NSFR.  
4. Ryzyko rynkowe w portfelu handlowym i jego pomiar 

• Typy ryzyka w portfelu handlowym: ryzyko walutowe, stopy procentowej, cen instrumentów kapitałowych, itp.; 
• Proste metody pomiaru ryzyka np.: pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa.  
• Zaawansowane metody pomiaru ryzyka: metoda wartości zagrożonej (VaR, value at risk); 

5. Działalność kredytowa  i ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta. 
• Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku.  
• Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu.  
• Wniosek kredytowy i jego elementy.  
• Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów; Ratingi wewnętrzne  - 

metody statystyczne oceny ryzyka kredytowego; 
• Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku – ryzyko kredytowe indywidualne i portfelowe.  
• Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek.  
• Klasyfikacja portfela kredytowego w okresie monitorowania ekspozycji kredytowych: klasy ekspozycji ze względu na wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego 

oraz ze względu na odpisy na ISFA, INSFA – w przypadku podmiotów stosujących MSSF 9, i rezerwy celowe i rezerwy na ryzyko ogólne – w przypadku podmiotów 
stosujących PSR. 

• Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 
• Specyfika ryzyka kontrahenta i zarządzanie ryzykiem kontrahenta 

6. Ryzyko operacyjne 
• Źródła i czynniki ryzyka operacyjnego; 
• Pomiar ryzyka operacyjnego: metoda podstawowego wskaźnika, metoda standardowa, metoda zaawansowanego pomiaru; 

7. Ryzyko wypłacalności  i jego pomiar  
• Trzy filary Nowej Umowy Kapitałowej: pomiar minimalnych wymogów kapitałowych, pomiar kapitału wewnętrznego (ICAAP) i ocena nadzorcza (SREP), dyscyplina 

rynkowe. 
• Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03   S2_U04    S2_U05    S2_K01    S2_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe 

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe 
 

Celem przedmiotu jest: 
• omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 
• omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
• charakterystyka aktualnych trendów rozwojowych krajowego sektora ubezpieczeń gospodarczych z perspektywy nabywanych produktów ubezpieczeniowych przez 

klientów zakładów ubezpieczeń ogółem i w podziale na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, 
• omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych aspektów ubezpieczeń życiowych (m.in. underwriting w ubezpieczeniach życiowych) oraz ubezpieczeń majątkowych 

(m.in. sposobów ustalania sum ubezpieczenia i systemów ubezpieczeń majątkowych),   
• omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń życiowych 
• omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
• zaprezentowanie przykładów funkcji i konkretnych aktywności wybranych instytucji ubezpieczeniowych (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) dotyczących wybranych produktów ubezpieczeń życiowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01    S1_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Analiza ekonomiczna 
instytucji finansowych 

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu Analiza 
ekonomiczna instytucji 
finansowych 

1. Analiza ekonomiczna – zagadnienia wprowadzające (Definicja, rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej;  
2. Źródła danych do analizy ekonomicznej – specyfika źródeł stosowanych w analizie: (1) makroekonomicznej funkcjonowania sektora systemu finansowego;  (2) 

mikroekonomicznej podmiotów indywidualnych działających w poszczególnych sektorach;  
3. Sprawozdania finansowe instytucji finansowych w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym; Instytucje  pośrednictwa finansowego jako przedmiot analizy ekonomicznej – 
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 po co je badać?; Typy instytucji pośrednictwa finansowego: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne (domy maklerskie) i fundusze (inwestycyjne, w 
tym regulowane i alternatywne, oraz emerytalne);  

4. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, Unii Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego oraz UKNF;  
5. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane 

dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze Polskim B);  
6. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 

zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytucji ubezpieczeniowych oraz w Monitorze 
Polskim B);  

7. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych i indywidualnych; 

8. Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i 
indywidualnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01    S1_K02  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

  



47 

 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 EP,T B Ekonomia i finanse  
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład 
• Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
• Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
• Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
• Negocjacyjny diament 
• Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych  
Ćwiczenia 
GRA 1 

• otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
• kotwica i interesy 
• kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
• ujawnianie informacji 
• przekonywanie 
• komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
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• rozmowa o interesach 
GRA 3 

• sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
• budowa złotego mostu 
• sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
• kreatywne negocjacje 
• postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
• budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

 
Zajęcia do wyboru 1 

   14     14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Bankowość i ubezpieczenia  

Nazwa przedmiotu 
Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 
 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Wykład obejmuje: 
• Poznanie celów, instrumentów i makroekonomicznych skutków polityki  pieniężnej. Mechanizm podaży pieniądza w gospodarce krajowej i Europejskiej Unii Walutowej 

(emisja pieniądza gotówkowego i kreacja pieniądza bezgotówkowego. 
• Funkcjonowanie międzybankowego rynku pieniężnego i wpływ stóp banku centralnego na poziom WIBID i WIBOR, LIBID i LIBOR 
• Funkcje popytu na pieniądz ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
• Inflacja – źródła, pomiar i skutki. 
• Równowaga ogólna w gospodarce zamkniętej – model IS-LM. Makroekonomiczne skutki polityki monetarnej i fiskalnej. 
• Równowaga ogólna w gospodarce otwartej – model Fleminga, Mundella, Polityka monetarna w warunkach sztywnych i zmiennych kursów walutowych. 
• Warunki i konsekwencje przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. 
• Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej  
• Dwuszczeblowy sektor bankowy gospodarki rynkowej 
• Podaż pieniądza w gospodarce.  
• Międzybankowy rynek pieniężny w Polsce i Europejskiej Unii Monetarnej 
• Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego  
• Popyt na pieniądz  
• Inflacja – źródła, pomiar i skutki 
• Równowaga  ogólna w gospodarce zamkniętej.  
• Równowag ogólna w gospodarce otwartej. 
• Analiza i ocena makroekonomicznych skutków polityki pieniężnej NBP w Polsce w okresie transformacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05  K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01 
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Nazwa przedmiotu 
Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 
 

1. pojęcie adekwatności kapitałowej i idea jej pomiaru w bankach, firmach inwestycyjnych funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń; 
2. wskaźniki adekwatności kapitałowej  
3. kapitał regulacyjny (CET1, CET, CET2, kapitał ogółem) a kapitał ekonomiczny; wymóg kapitałowy a ekspozycja na ryzyko; dopuszczone środki własne na pokrycie 

kapitałowego wymogu wypłacalności; dopuszczone podstawowe środki własne na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego; 
4. metody pomiaru ekspozycji na ryzyko (kredytowe, rynkowe, operacyjne); ekspozycja z tytułu kosztów pośrednich; globalna ekspozycja; metody podstawowe i 

zaawansowane (IRB, VaR) 
5. Proces oceny nadzorczej (SREP; BION) oraz oceny wewnętrznej ryzyka (ICAAP); 
6. Dyscyplina rynkowa w standardach adekwatności kapitałowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04  S2_U05    S2_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

 15       15 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy Private Equity i Venture Capital 

• Historia i geneza  
• Formy tych funduszy na Świecie i w Polsce 
• Podstawy prawne funkcjonowania funduszy  

3. Fundusze Private Equity 
• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
• Transakcje (Case Study) 
• Analiza przykładowych transakcji 
• Rynek funduszy private equity w Polsce i na Świecie 

4. Fundusze Venture Capital 
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• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
• Transakcje (Case Study) 
• Analiza przykładowych transakcji 
• Rynek funduszy venture capital w Polsce i na Świecie 

5. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
• Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

 Rodzaje ryzyka 
 Źródła ryzyka  

• Sposób pomiaru efektywności funduszu 
 Miary efektywności i ryzyka 
 Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 

6. Spotkanie z przedstawicielami Funduszy VC i PE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    `S2_U04   S2_U05    S2_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Matematyka 
aktuarialna  

 15       15 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Matematyka 
aktuarialna 
 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie modeli ryzyka ubezpieczeniowego, których następnie używa się do kalkulacji składek i rezerw.  
Pierwsza część obejmuje podstawy matematyki finansowej oraz matematyki  ubezpieczeniach na życie:  modele trwania życia, proste modele ubezpieczeń, modele rent 
życiowych, ale również metody wyceny składek oraz rezerw dla zawartych umów, oraz rezerwy na szkody zaszłe i niezlikwidowane. Druga część obejmuje  podejścia stosowane 
w ubezpieczeniach majątkowych. Omówione zostanie: wycena ryzyka z portfela ubezpieczonych, wycenę ryzyka indywidualnego. 
Kurs składa się z modułów: 
I. Matematyka finansowa w ubezpieczeniach na życie. 
1.  Teoria oprocentowania. Akumulacja kapitału. Efektywna stopa procentowa. Nominalna stopa procentowa. Ciągły strumień płatności. Intensywność oprocentowania. 
Bezterminowe i terminowe renty finansowe.  
2. Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności, całkowity i ułamkowy czas trwania życia. 
3. Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, na życie i dożycie, mieszane. Renty życiowe. Składki ubezpieczeniowe netto.  
4. Rezerwy netto.  Szkodowość wieloraka. 
5. Ubezpieczenia grupowe. 
6. Składki i rezerwy brutto. 
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7. Ubezpieczenia emerytalne. 
II. Ubezpieczenia osobowe  i majątkowe 
8.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji.  
9.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny. 
10. Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych  portfelach ryzyk. 
11.Kalkulacja rezerw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01   S2_W03  S2_U01   S2_U03    S2_U04    S2_U05       S2_K01  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

30        30 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
• zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
• metodami koordynacji polityki budżetowej, 
• modelami rozwoju regionalnego, 
• teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
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• pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
• procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
• strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
• typami działań projektowych, 
• zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 
   14     14 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

6. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

7. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

8. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

9. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 
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10. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

   14     14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03.  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Bankowość i ubezpieczenia  

Nazwa przedmiotu 
Marketing usług 
finansowych 

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Marketing 
usług finansowych 

1. Wprowadzenie 
• Specyfika marketingowa usług finansowych 
• Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
• Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
• Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2. Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
• Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
• Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
• Planowanie czynności sprzedażowych 
• Organizacja czasu sprzedawcy 
• Przygotowywanie się do spotkań z klientami 
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3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
• Metody nawiązywania kontaktów 
• Kreowanie pierwszego wrażenia 
• Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
• Przywitanie klienta 
• Savoir-vivre sprzedawcy 

4. Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
• Potrzeby ujawnione i ukryte 
• Obserwowanie klienta 
• Rodzaje pytań sondażowych 
• Sztuka stawiania pytań 
• Umiejętność aktywnego słuchania  

5. Prezentowanie oferty usługowej 
• Zasady prezentacyjne 
• Prezentacja oparta na korzyściach  
• Sposoby argumentowania 
• Język i sposób mówienia sprzedawcy 
• Demonstrowanie oferty 

6. Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
• Rodzaje obiekcji 
• Odkrywanie obiekcji klientów 
• Metody pokonywania obiekcji 
• Techniki negocjacyjne  
• Finalizowanie transakcji 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_K01    S1_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie portfelem   

 30       30 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zarządzanie 
portfelem   
 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu zarządzania 
portfelem papierów wartościowych. 
W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 
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 Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 
1. Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka 
2. Wyznaczanie efektywnych portfeli 
3. Techniki wyznaczania granicy efektywnej 
4. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: model jedno i wielowskaźnikowe 
5. Proste techniki wyznaczania granicy efektywnej 
6. Analiza użyteczności 
7. Inne modele wyboru portfela 
8. Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych 
9. Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych 
10. Badania empiryczne modeli równowagi 
11. Teoria arbitrażu cenowego  
12. Rynki efektywne 
13. Proces wyceny 
14. Szacowanie zysków 
15. Teoria stopy procentowej i wycena obligacji 
16. Zarządzanie portfelami obligacji 
17. Ocenianie efektywności portfela 

Ocenianie analizy papierów wartościowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_U01   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01  
 

Nazwa przedmiotu 
Fintech 
 

 15       15 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Fintech 
 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych świadczonych przy użyciu 
nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

• obszary działalności i definicja FinTech, 
• segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
• rozwój rynku światowego, 
• cechy charakterystyczne FinTech, 
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• przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
• ryzyko FinTech, 
• otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
• miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
• technologia blockchain (analiza use case’ów), 
• wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
• ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
• potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
• opisuje modele działalności firm FinTech, 
• zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03   S2_U04    S2_U05    S2_K01  
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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5.3. Semestr dla specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane zarządzanie 
finansami w przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do 
ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal 
Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance 
(12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów.  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów publicznych 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Instytucje 
finansów publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
• pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
• sektor finansów publicznych  
• formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
• systematyka i źródła prawa finansowego  
• podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
• pojęcie i rodzaje środków publicznych  
• cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
• praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
• pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
• rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
• źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
• skarbowe papiery wartościowe  
• źródła i struktura zadłużenie krajowego  
• źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
• pojęcie i funkcje budżetu państwa  
• zasady budżetowe  
• funkcje budżetu  
• klasyfikacja budżetowa  
• wydatki i dochody budżetu państwa  
• procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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• pojęcie budżetu jst 
• opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
• wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
• ubezpieczenia społeczne  
• system ubezpieczenia zdrowotnego  
• ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
• pojęcie prawa dewizowego 
• system walutowy  
• kurs walutowy  
• wymienialność złotego  
• denominacja  
• konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
• pojęcie i rodzaje banków  
• zasady licencjonowania banków  
• operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
• Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

30        30 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie 
decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, 
trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu 
otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 



65 

 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
• metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska 

finansowe); 
• zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
• testy odporności wyników badań (robustness checks); 
• analizy przypadków w finansach; 
• cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
• przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność 

zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
• analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
• zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
• metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
• zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
• zjawisko zarządzania dochodami. 
• wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
• wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  

Nazwa przedmiotu Ocena i 
kształtowanie wartości 
przedsiębiorstwa   

 30       30 4 EP, Projekt B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Ocena i 
kształtowanie wartości 

1. Definicje wartości przedsiębiorstwa  
2. Istota i ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - (Shareholder Value Creation) i (Value Based Management). 
3. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa 
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przedsiębiorstwa   
 

4. Finansowe czynniki tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa (wolne przepływy pieniężne, struktura i koszt kapitału, stopa wzrostu i jej szacowanie na 
podstawie danych historycznych i wyników analizy fundamentalnej, stopa wzrostu zrównoważonego) 

5. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa  
(księgowe ujęcie pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, pomiar efektywności zarządzania wartością oparty na kryterium zysku ekonomicznego, 
rynkowy pomiar wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, gotówkowy pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wartość dodana dla 
właścicieli w ocenie efektywności strategii zarządzania wartością) 

6. Strategie wzrostu wartości (fuzje, przejęcia, wspólne przedsięwzięcia, strategiczne alianse, wykup akcji, wykup lewarowany) 
7. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstw (uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny, źródła informacji dla potrzeb wyceny, klasyfikacja metod wyceny)  
8. Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  
9. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa  - (metoda zdyskontowanych zysków, metoda zdyskontowanych dywidend, metoda zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF), metoda skorygowanej wartości obecnej (APV))  
10. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  
11. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa 
12. Szczególne przypadki  w wycenie (wycena w transakcjach fuzji i przejęć, wycena małych firmy, wycena firm młody, wycena firm zagrożonych upadłością)  
13. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03   S3_U04   S3_U05    S3_K01 
 

Nazwa przedmiotu Finanse 
przedsiębiorstwa na rynku 
globalnym   

 30       30 4 EP, Proj, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Finanse 
przedsiębiorstwa na rynku 
globalnym   
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych koncepcji zarządzania finansami w przedsiębiorstwach krajowych, które prowadzą współpracę 
międzynarodową i  w przedsiębiorstwach międzynarodowych.  Prezentowane problemy analizowane będą z punktu widzenia menedżerów w przedsiębiorstwach, które 
nie są instytucjami finansowymi. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzne czynniki ryzyka związane z wymianą międzynarodową. W trakcie realizacji kursu każda 
sytuacja i decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem krótko i długoterminowych konsekwencji dla przedsiębiorstwa w postaci przepływów pieniężnych, zmiany 
ryzyka funkcjonowania. W trakcie zajęć będą wykorzystywane arkusze kalkulacyjne. 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. 
2. Rynki walutowe. Typy transakcji. 
3. Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego. Ryzyko konwersji, transakcyjne, ekonomiczne. Pomiar i analiza. 
4. Zarządzanie ryzykiem konwersji.  
5. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym.  
6. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym.  
7. Budżetowanie kapitałowe międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Analiza efektywności i czynników ryzyka.  
8. Długookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
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9. Krótkookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
10. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Optymalizacja.  
11. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Problemy identyfikacji.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05  K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03   S3_U04    S3_U05    S3_K01 
 

Nazwa przedmiotu Ocena 
przedsięwzięć rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 EP, Proj B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Ocena 
przedsięwzięć rozwojowych 
przedsiębiorstwa 
 

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy regresji. Model 

Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych przepływów 

pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza symulacyjna 

(analiza Monte Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
14. Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 EP, T B Zarządzanie i jakość  

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład 
• Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
• Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
• Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
• Negocjacyjny diament 
• Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 
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• otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
• kotwica i interesy 
• kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
• ujawnianie informacji 
• przekonywanie 
• komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
• rozmowa o interesach 

GRA 3 
• sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
• budowa złotego mostu 
• sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
• kreatywne negocjacje 
• postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
• budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Nazwa przedmiotu 
Finanse grup 
kapitałowych   

 30       30 4 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Finanse grup 
kapitałowych   

1. Rodzaje grup kapitałowych i motywy ich tworzenia 
2. Specyfika sprawozdawczości grupy kapitałowej 
3. Analiza sprawozdań skonsolidowanych 
4. Źródła finansowania grupy kapitałowej 
5. Transfery wewnętrzne przy wykorzystaniu metody poolingu 
6. Ceny transferowe – rozwiązanie finansowe i podatkowe 
7. Podatkowa grupa kapitałowa 
8. Cienka kapitalizacja – konsekwencje podatkowe 
9. Strategie rozwoju grup kapitałowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W04  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U05   S3_K01    
 

Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 

 30       30 4 EP, Proj, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 
 
 

1. Informacja dla zarządzania. Ewolucja rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Idea koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów 
(ZPRK). 

2. Analiza progu rentowności jako narzędzie podejmowania krótkookresowych decyzji w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zastosowanie funkcji Analiza warunkowa 
arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania praktycznych problemów zarządczych. 

3. Zastosowanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń wartości pieniądza i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
4. ZPRK w procesie podejmowania decyzji i kontroli., koncepcja: zasobów, działań, obiektów kosztów, nośników kosztów zasobów, nośników kosztów działań. 
5. Analiza danych z systemu finansowego, danych pozafinansowych (dane symulacyjne), przygotowanie informacji do zasilenia danymi modelu rachunku kosztów. 
6. Przy wykorzystaniu Excela budowa modelu zgodnego z koncepcją ZPRK dla analizowanego przypadku, kalkulacja kosztów i analiza uzyskanych wyników kosztu 

wytworzenia obiektów kosztowych i jego struktury.  
7. Za pomocą modułu Rachunek Kosztów Procesów (RKP) systemu informatycznego do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS dla analizowanego przypadku 

odwzorowanie modeli: kosztów, zasobów, centrum kosztów, mapy procesów, nośników kosztów, przeprowadzenie kalkulacji i analiza uzyskanych wyników. 
8.  Analiza rentowności obiektów kosztowych, zarządzanie efektywnością zasobów. 
9. Wykorzystaniu modułu RKP do wyznaczenia kosztów niewykorzystanych zasobów w ZPRK, kalkulacja kosztów zasobów niezbędnych dla realizacji planowanych 

przedsięwzięć 
10. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa. Odwzorowanie zależności przyczynowo – skutkowych w celu koncentracji zasobów przedsiębiorstwa na jego strategię  przy 

wykorzystaniu systemu informatycznego ADOscore. 
Klasyfikacja i funkcjonalności różnych narzędzi IT wspierających zarządzanie strategią i wydajnością przedsiębiorstwa, ich zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S S3_W02   S3_W03  S3_U01   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01   
 

Nazwa przedmiotu 
Finanse 
behawioralne 

 30       30 4 EP, Proj, B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Finanse 
behawioralne 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji finansów behawioralnych na tle finansów neoklasycznych z punktu widzenia menedżera przedsiębiorstwa 
analityka rynku finansowego. Wiedza ta pozwoli zrozumieć zachowania menedżerów oraz inwestorów, których nie można objaśnić wykorzystując finanse neoklasyczne. Program 
opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim książki: Shefrin H. Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. 

1. Podstawy neoklasycznej teorii finansów. Efektywność rynku. Teoria portfelowa. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu. Racjonalne zachowania.  
2. Behawioralne podejście do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Skłonności poznawcze i motywacyjne inwestorów.  
3. Wycena. Tradycyjne podejście do wyceny. Heurystyki wyceny. 
4. Decyzje inwestycyjne. Efekt „pychy” (overconfidence). Nadmierny optymizm. Porzucenie projektu ze stratami.  
5. Postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Tradycyjne postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Menedżerowie i rynkowa stopa zwrotu. Błędy estymacji premii za ryzyko rynkowe.  
6. Decyzje przedsiębiorstwa na nieefektywnym rynku kapitałowym. Anomalie. Ograniczenia arbitrażu. Ocena zysków. Pierwotne emisje akcji.  
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7. Struktura kapitału i polityka dywidend. Market timing. Behawioralne APV. Wykupy akcji. Krótko i długoterminowi inwestorzy – potencjalne konflikty. Behawioralny cykl 
życia. Kateringowe teorie dywidend.   

8. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Systemy wynagradzania menedżerów. „Pycha” menedżerów. Problemy „kreacji” wyników. 
9. Fuzje i przejęcia. Tradycyjne przesłanki fuzji. Hubris hypothesis. Racjonalni menedżerowie, nieracjonalni inwestorzy. Racjonalni inwestorzy, nieracjonalni menedżerowie.  
10. Krytyczna analiza finansów behawioralnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 9478 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

30        30 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
• zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
• metodami koordynacji polityki budżetowej, 
• modelami rozwoju regionalnego, 
• teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
• pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
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• procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
• strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
• typami działań projektowych, 
• zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 



77 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 
   14     14 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

11. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

12. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

13. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

14. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 
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15. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 30       30 4 T, E (prezentacja), 
Aktywność na 
zajęciach (praca z 
aktami prawnymi, 
danymi 
statystycznymi)  

B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System 
podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

• Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i 
stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

• Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 
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• Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 
Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 

• Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 
zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 
transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
6. Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
7. Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
8. Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W04  S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Strategie cen 

 30       30 4 T, Proj, Aktywność 
na zajęciach, 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategie cen 
 
 
 

1. Podejścia do decyzji cenowych w przedsiębiorstwie  
2. Podejście kosztowe  
3. Podejście klientowskie 
4. Podejście konkurencyjne 
5. Podejście rynkowe   
6. Podejście marketingowe 
7. Studium przypadku KGHM Polska Miedź  
8. Automatyzacja decyzji cenowych – boty cenowe  
9. Pierwsze przybliżenie cenowe – pozycjonowanie cenowe. 
10. Grupy cenowe  
11. Strategie cenowe  
12. Studium przypadku – przedstawiające strategie cen (Southwest Airlines, Piwo EB, Harvard Business School) 
13. Drugie przybliżenie cenowe – wyznaczenie dopuszczalnego przedziału cenowego 
14. Dolna granica przedziału cenowego 
15. Górna granica przedziału cenowego  
16. Trzecie przybliżenie – wielowymiarowa analiza wariantów cenowych 
17. Analiza popytu 
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18. Analiza konkurencji 
19. Analiza opłacalności  
20. Studium przypadku - Rejs 
21. Czwarte przybliżenie – wyznaczenie ceny podstawowe 
22. Kalkulacja finalnej ceny  
23. Studium przypadku – Czy obniżyć cenę  
24. Piąte przybliżenie – określenie odchyleń od ceny podstawowej 
25. Formy różnicowania cen  
26. Studium przypadku – Legia Warszawa 
27. Studium przypadku – Atlantic Computer – ceny systemów produktów (pakietowe) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Controlling finansowy  

 15       15 2 T, Aktywność na 
zajęciach, 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Controlling 
finansowy 
 

1. Istota controllingu 
• definicja oraz geneza powstania   
• zasadnicze cele stosowania controllingu  
• główne zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie 

2. Klasyfikacja systemów controllingu przy wykorzystaniu  różnorodny chnkryteriów podziału 
• rodzaje oraz odmiany controllingu 
• controlling  a  rachunkowość finansowa  i  zarządcza 

3. Odpowiedzialność  i  zadania controllera w przedsiębiorstwie działającym  na  wolnym  rynku 
• metodyka pracy 
• dostępne  instrumentarium 
• zakres odpowiedzialności personalnej 

4. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
• modyfikacja struktury zarządzania oraz wymogi systemu informacji w firmie ekonomiczno – finansowej 
• tworzenie ośrodków odpowiedzialności 
• wymagania raportów controllingu – zasady tworzenia informacji kontrolno – decyzyjnej 

5. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 
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• przygotowanie zmian 
• poszczególne etapy wdrażania 

6. Controlling w rutynowej działalności firmy 
• obszary zastosowania 
• zalety i wady istniejące ograniczenia w zastosowaniu 

7. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
• dezagregacja celów w ośrodkach odpowiedzialności 
• budżetowanie  
• techniki analizy kosztów  
• kontrolno – wynikowe rachunki zysków 
• próg rentowności 
• rola balanced scorecard 

8. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
• budżety rzeczowe   
• budżety  finansowe 
• przykłady budżetowania w centrum kosztów 
• określanie granic tolerancji w danych budżetowych 

9. Ocena ośrodków odpowiedzialności (omówienie na przykładach) 
• mierniki oceny a systemy motywacji 
• przykłady mierników oceny centrum przychodów 
• przykłady mierników oceny centrum kosztów 

10. Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U05    S3_K01    S3_K02    

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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5.4.Semestr dla specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Zaawansowane zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do 
ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
 
15. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
16. Wartość i użyteczność 
17. Decyzje inwestycyjne 
18. Ryzyko i stopa zwrotu. 
19. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
20. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
21. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
22. Koszt i struktura kapitału. 
23. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
24. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
25. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
26. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 



84 

 

27. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
28. Nierozwiązane problemy finansów.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Instytucje 
finansów publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
• pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
• sektor finansów publicznych  
• formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
• systematyka i źródła prawa finansowego  
• podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
• pojęcie i rodzaje środków publicznych  
• cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
• praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
• pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
• rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
• źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
• skarbowe papiery wartościowe  
• źródła i struktura zadłużenie krajowego  
• źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
• pojęcie i funkcje budżetu państwa  
• zasady budżetowe  
• funkcje budżetu  
• klasyfikacja budżetowa  
• wydatki i dochody budżetu państwa  
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• procedura budżetowa  
5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 

• pojęcie budżetu jst 
• opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
• wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
• ubezpieczenia społeczne  
• system ubezpieczenia zdrowotnego  
• ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
• pojęcie prawa dewizowego 
• system walutowy  
• kurs walutowy  
• wymienialność złotego  
• denominacja  
• konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
• pojęcie i rodzaje banków  
• zasady licencjonowania banków  
• operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
• Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

30        30 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
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Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B Nauki humanistyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 30       30 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Metody 
badań w zarządzaniu 
finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
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• metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska 
finansowe); 

• zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
• testy odporności wyników badań (robustness checks); 
• analizy przypadków w finansach; 
• cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
• przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność 

zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
• analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
• zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
• metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
• zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
• zjawisko zarządzania dochodami. 
• wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
• wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne  

Nazwa przedmiotu 
Umowy w instytucjach 
publicznych  

 30       30 4 T. B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Umowy w 
instytucjach publicznych  

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych: 
a) zamawiający 
b) wykonawca 

2. Zasady zamówień publicznych. 
3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania 
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b) wyłączenie pracownika 
c) wykluczenie wykonawcy 
d) podstawowe dokumenty w postępowaniu 

- ogłoszenie o zamówieniu 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. 
a) tryby podstawowe: 

- przetarg nieograniczony 
- przetarg ograniczony 

b) tryby dodatkowe 
- negocjacje z ogłoszeniem 
- dialog konkurencyjny 
- negocjacje bez ogłoszenia 
- partnerstwo innowacyjne 
- zamówienia z wolnej ręki 
- zapytanie o cenę 
- licytacja elektroniczna 

5. Konkurs. 
6. Umowa ramowa. 
7. Unieważnienie postępowania 
8. Kryteria wyboru oferty. 
9. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych. 
10. Środki ochrony prawnej. 
11. Partnerstwo publiczno-prywatne: 

a) Formy partnerstwa-publiczno-prywatnego, 
b) Sposoby zawierania umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

12. Prawa i obowiązki partnera publicznego i partnera prywatnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_K01    S4_K02  
 

Nazwa przedmiotu  
Dyscyplina finansów 
publicznych 

 30       30 4 T, Proj. B Nauki prawne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Dyscyplina 
finansów publicznych 
 

1.Wstęp do finansów publicznych – prawa i obowiązki organu stanowiącego i wykonawczego 
2.Podstawy gospodarowania środkami publicznymi – prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 
3.Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 
4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- pojęcia ogólne 
- definicje 
- zakres przedmiotowy 
- zakres podmiotowy 
- okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
6.Procedury i zasady postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 
7.Prawidłowość sporządzania orzeczeń i uzasadnień 
8.Materialne podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
9.Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 
10.Analiza problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych 
11.Dyscyplinarne ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 
12.Zasady i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień finansowanych ze środków UE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01    S4_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 30       30 4 T, Projekt B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System 
podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

• Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i 
stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
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• Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

• Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 
Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 

• Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 
zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 
transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
• Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
• Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
• Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01    S4_K02  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład 
• Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
• Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
• Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
• Negocjacyjny diament 
• Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

• otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
• kotwica i interesy 
• kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
• ujawnianie informacji 
• przekonywanie 
• komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
• rozmowa o interesach 

GRA 3 
• sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
• budowa złotego mostu 
• sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
• kreatywne negocjacje 
• postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
• budowanie przewagi 



93 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Doradztwo podatkowe i finanse publiczne  

Nazwa przedmiotu 
Optymalizacja 
opodatkowania 

 30       30 4 T, Proj. B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Optymalizacja 
opodatkowania 
 

1. System podatkowy 
2. Pojęcie i granice optymalizacji podatkowej – unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania 
3. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) 
4. Krajowa optymalizacja podatkowa 

a. Optymalizacja podatków dochodowych – odroczenie zapłaty podatku, podwyższona amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
samochód w firmie, zwolnienia podatkowe 

b. Optymalizacja podatków pośrednich 
5. Międzynrodowa optymalizacja podatkowa 
6. Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

a. Dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa o Dywidendach, Dyrektywa o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych, Dyrektywa Połączeniowa) 
b. Klauzule ograniczenia korzyści traktatowych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Limitation on Benefits) 

7. Konwencja MLI i jej skutki dla optymalizacji podatkowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01     
 

Nazwa przedmiotu 
Rachunkowość 
podatkowa 

 30       30 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Rachunkowość 
podatkowa  

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek prowadzenia ksiąg 
rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej. Zasady 
ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności, a podatkiem 
dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i podatków, 
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11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w podatku dochodowym w 

tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego. 
14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku dochodowym. 
15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, koszty różnych wariantów, 

wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U05    S4_K01    S4_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Finanse instytucji 
niedochodowych  

 30       30 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Finanse 
instytucji 
niedochodowych 

1. Sektorowy układ gospodarki 
a. sektor rynkowy i jego specyfika 
b. sektor publiczny i jego cechy 
c. III sektor i jego charakterystyka 
d. III sektor a sektor publiczny i rynkowy 

2. Klasyczne instytucje niedochodowe 
3. Modele finansowania usług społecznych 
4. Źródła finansowania instytucji niedochodowych 

a. środki ludności,  
b. środki przedsiębiorstw,  
c. środki publiczne (budżetowe) 
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5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i ich finansowanie 
6. Fundacje – organizacja i finansowanie 
7. Stowarzyszenia – organizacja i finansowanie 
8. Przedsiębiorstwa społeczne – spółdzielnie socjalne, Centra Inicjatyw Społecznych – organizacja i finansowanie 
9. Działalność pożytku publicznego – finansowanie 
10. Sponsorowanie instytucji niedochodowych 

a. sposoby sponsorowania i typy sponsorów 
b. umowy sponsorskie 
c. sponsoring a prawo podatkowe 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_U01 U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U05   S4_K01    S4_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

30        30 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 

• zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
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• metodami koordynacji polityki budżetowej, 
• modelami rozwoju regionalnego, 
• teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
• pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
• procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
• strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
• typami działań projektowych, 
• zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 

   14     14 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

16. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

17. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

18. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

19. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
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b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

20. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Doradztwo podatkowe i finanse publiczne  

Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe 

 30       30 4 T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i nieograniczony obowiązek 

podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. 

2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne (multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 
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2.3.1. Wyłączenie (zwolnienie pełne) a wyłączenie (zwolnienie) z progresją. 
2.3.2. Zaliczenie (kredyt podatkowy) pełne a zaliczenie (kredyt podatkowy) zwykłe. 
2.3.3. Szczególne rodzaje ograniczenia zaliczenia (kredytu podatkowego): według kategorii dochodu (tzw. Per-Income Limitation) i według kraju 

uzyskania dochodu (tzw. Per-Country Limitation). 
3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 

3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola oficjalnego Komentarza do 
Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, przedmiotowy i 

podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej 
dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), zakres pojęcia i 
prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat dywidend, odsetek i 
należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent Services and Directors’ 

Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen transferowych (Transfer 

Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

4. Raje podatkowe (Tax Havens) 
4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. Konsekwencje prawo-

podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 
5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02  K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02    S4_U05    S4_K01    S4_K02    
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Nazwa przedmiotu  
Ubezpieczenia społeczne  

 30       30 4 T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Ubezpieczenia społeczne 
 
 

1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego 
2. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 
3. System ubezpieczeń społecznych – analiza prawna (pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego, zakres ochrony prawnej) 
4. Finansowanie ubezpieczenia społecznego – składka na ubezpieczenie społeczne (zasady ustalenia, podstawa wymiaru, wysokość) 
5. Organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce 
6. Obowiązek ubezpieczenia społecznego w polskim prawie (ustawowe tytuły obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zasady dobrowolnego przystąpienia do 

ubezpieczenia) 
7. Ubezpieczenie emerytalne (zasady systemu emerytalnego, pojęcie filarowości, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje emerytur w polskim systemie 

ubezpieczenia społecznego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru, kumulacje z innymi świadczeniami oraz dochodami, zapewnienie realnej 
wartości świadczeń, 

8. Ubezpieczenie rentowe (zasady systemu rentowego, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, warunki nabycia prawa 
do świadczeń, zasady wymiaru, zasady łączenia z innymi świadczeniami i dochodami) 

9. Ubezpieczenia chorobowe (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady wymiaru) 
10. Ubezpieczenie zdrowotne (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, prawo do świadczeń, zasady udzielania świadczeń) 
11. Ubezpieczenie wypadkowe (zasady, założenie konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, pojęcie prawne wypadek przy pracy, świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru i udzielania) 
12. System świadczeń z tytułu bezrobocia (zasady, zakres osobowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń) 
13. System pomocy społecznej (zasady, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń) 
14. System świadczeń rodzinnych (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń 
15. Zabezpieczenie społeczne w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i w regulacjach Unii Europejskiej 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01    S4_K02   S4_K03 
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Nazwa przedmiotu 
Budżetowanie w sektorze 
publicznym 

 15       15 2 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Budżetowanie w sektorze 
publicznym 
 

1. Cechy i funkcje budżetu w sektorze finansów publicznych. 
2. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania finansami jednostek finansów publicznych. 
3. Metody budżetowania w sektorze publicznym.  
4. Ewolucja procesów planistycznych w jednostkach finansów publicznych. 
5. Zasady opracowania budżetu - przegląd regulacji prawnych.  
6. Pragmatyka opracowania budżetu zadaniowego 

6.1 Definicja „układu zadaniowego”, zakres planowania zadaniowego, systematyka dokumentów planistycznych. 
6.2 Standard formułowania celów: macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna. 
6.3 Zasady definiowania mierników: pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań, powiązanie mierników z celami, przykłady mierników poprawnych 

i niepoprawnych. 
6.4 Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu; metody i techniki oceny efektywności i skuteczności, metody i techniki monitoringu – system sprawozdawczości BZ, 

metody i techniki ewaluacji. 
6.5 Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy, skonsolidowany plan wydatków 

na rok budżetowy i dwa kolejne lata, programy wieloletnie w ujęciu zadaniowym, realizacja budżetu zadaniowego. 
6.6 Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego: podstawy prawne, możliwe rozwiązania, rozliczenie wydatków pośrednich, rachunek kosztów, klasyfikacja 

tradycyjna a zadaniowa. 
7. Uchwalanie i wykonywanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych a dyscyplina finansów publicznych. 
8. System kontroli budżetowej: pojęcie, znaczenie i rodzaje kontroli; elementy kontroli wg modelu COSO; standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora 

finansów publicznych;  organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 
9. Zarządzanie ryzykiem w kontroli budżetowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02   S4_U05   S4_K01  
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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5.5.Semestr dla specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 
 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane zarządzanie 
finansami w przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do 
ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal 
Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance 
(12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 
1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
1. Wartość i użyteczność 
2. Decyzje inwestycyjne 
3. Ryzyko i stopa zwrotu. 
4. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
5. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
6. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
7. Koszt i struktura kapitału. 
8. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
10. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
11. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
12. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
13. Nierozwiązane problemy finansów. 
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów publicznych 

30   30     60 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Instytucje 
finansów publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
• pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
• sektor finansów publicznych  
• formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
• systematyka i źródła prawa finansowego  
• podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
• pojęcie i rodzaje środków publicznych  
• cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
• praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
• pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
• rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
• źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
• skarbowe papiery wartościowe  
• źródła i struktura zadłużenie krajowego  
• źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
• pojęcie i funkcje budżetu państwa  
• zasady budżetowe  
• funkcje budżetu  
• klasyfikacja budżetowa  
• wydatki i dochody budżetu państwa  
• procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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• pojęcie budżetu jst 
• opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
• wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
• ubezpieczenia społeczne  
• system ubezpieczenia zdrowotnego  
• ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
• pojęcie prawa dewizowego 
• system walutowy  
• kurs walutowy  
• wymienialność złotego  
• denominacja  
• konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
• pojęcie i rodzaje banków  
• zasady licencjonowania banków  
• operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
• Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

30        30 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie 
decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, 
trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu 
otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
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2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
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• metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska 
finansowe); 

• zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
• testy odporności wyników badań (robustness checks); 
• analizy przypadków w finansach; 
• cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
• przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność 

zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
• analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
• zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
• metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
• zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
• zjawisko zarządzania dochodami. 
• wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
• wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności- Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne  

Nazwa przedmiotu Giełda i 
jej otoczenie 

 30       30 4 Praca pisemna, EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Giełda i jej otoczenie 
 

1. Regulacje UE dotyczące rynku regulowanego i nieregulowanego 
• Giełda, warunki dopuszczeni 
• Zorganizowane formy obrotu poza rynkiem regulowanym 
• Instrumenty instytucje obrotu rynku pieniężnego 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym i pieniężnym 
• Zakres działania i kompetencje Banku Centralnego 
• Kompetencje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego  
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• Kontrola rynku instrumentów pochodnych 
3. Rynek giełdowy 

• Zasady listingu spółek giełdowych 
• Zlecenia wyróżniane prze giełdę 
• Standardowe zlecenia maklerskie 
• Animatorzy rynku 
• Transakcje pakietowe 

4. Przebieg sesji giełdowej  
• Fixingi otwarcia i zamknięcia 
• Regulacje płynności obrotu (widełki stałe i ruchome) 
• Krótka sprzedaż na GPW i innych giełdach 
• Członkowie zdalni i ich znaczenie 
• Zlecenia algorytmiczne i zjawisko HFT 
• etapy sesji giełdowej 

5.  Działanie KDPW 
− zasada Central Counter Partner 
− raporty z przebiegu sesji 
− rejestracje przepływów papierów wartościowych 
− rejestracja przepływów pieniężnych 
− członkowie rozliczający i inni 

6. Rynki występujące przy giełdzie i ich znaczenie  
• Brytyjski AIM 
• Rynek New Connect  
• Rynek Catalyst i Bond Spot 
• Formy i warunki organizacji obrotu (price i order driving) 

7. Rynek międzybankowy  
• Instrumenty i wielkości transakcji 
• Bank centralny jako agent emisji papierów skarbowych 
• Operacje REPO i RREPO 
• Bon pieniężny i bon skarbowy 
• Operacje zakazane 

8. Dom maklerski 
• Organizacja wewnętrzna 
• Rozliczania operacji inwestorów 
• Marże maklerskie 
• Odpowiedzialność maklera i transakcje zakazane 
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9. Źródła informacji dla inwestorów  
• Obowiązki informacyjne spółek 
• Reuters i Bloomberg 
• Wpływ giełd światowych na kursy polskich spółek 
• Regulacje dotyczące plotki i insider trading 
• System informowania o wydarzeniach w spółkach 

10. Błędu i mity rynku finansowego 
• Rzeczywiste i iluzoryczne przewagi inwestorów 
• Zróżnicowanie ryzyka i jego przyczyn  
• Rola blue chips na giełdzie 

11. Obszary podatne na manipulacje 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U05    S52_K01    S5_K02  

 

Nazwa przedmiotu Fundusze 
inwestycyjne  
 

 30       30 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Fundusze inwestycyjne  
 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych 

• Historia i geneza  
• Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce 
• Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 

3. Typologia funduszy inwestycyjnych 
• kryterium prawne 
• kryterium ekonomiczne 

4. Organizacja funduszy inwestycyjnych 
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
• Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN) 
• Depozytariusz 
• Agent transferowy  

5. Fundusze indeksowe (ETF) 
• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
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• Operacje 
• Rynek ETF w Polsce i na świecie 

6. Fundusze Hedgingowe 
• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
• Operacje 
• Rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie 

7. Fundusze Private Equity 
• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
• Transakcje 
• Rynek funduszy private equity w Polsce i na świecie 

8. Fundusze Venture Capital 
• Zalety i wady 
• Struktura prawna 
• Transakcje 
• Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie 

9. Alternatywne formy inwestowania/źródła finansowania przedsiębiorstw 
• Crowdfunding 
• Aniołowie biznesu 
• Emisja ICO 

10. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
• Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

 Rodzaje ryzyka 
 Źródła ryzyka  

• Sposób pomiaru efektywności funduszu 
 Miary efektywności i ryzyka 
 Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 

 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U05    S52_K01  
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Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana analiza 
instrumentów dłużnych 

 30       30 4 EP, Proj, B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zaawansowana 
analiza instrumentów 
dłużnych 
 

1. Własności instrumentów dłużnych. Analiza wg kryterium: 
• kuponu  
• ryzyka emitenta 
• rodzai zabezpieczeń 
• innowacje na rynku instrumentów dłużnych 

2. Rynki obrotu dla instrumentów dłużnych 
• rynek pierwotny 
• rynek wtórny 
• platformy obrotu 
• międzynarodowy rynek obligacji 
• indeksy obligacji 
• benchmarki i współczynniki konwersji 

3. Cena obligacji i jej rentowność 
• kalkulacja ceny obligacji przy różnych kuponach 
• standardowa rentowności obligacji (YTM) 
• cena czysta, nominalna, z kuponem 

4. Ryzyko inwestycji w instrumenty dłużne 
• ryzyko stopy procentowej  
• ryzyko kredytowe 
• ryzyko polityczne 
• ryzyko walutowe 
• ryzyko płynności 
• mierniki ryzyka inwestycji w instrumenty dłużne 

5. Poziom i struktura natychmiastowych stóp procentowych 
• krzywa rentowności i czynniki ją  kształtujące 
• prima rate 
• warunki powstawania odwróconej krzywej rentowności 
• spread kredytowy 
• wrażliwość stóp procentowych na czynniki zewnętrzne 

4. Teorie i modele kształtowania się struktury stóp procentowych  
• teoria oczekiwań  
• teoria preferencji płynności  
• teoria segmentacji rynku 

5. Poziom i struktura terminowych stóp procentowych 
• modelowanie stóp terminowych 
• czynniki wpływające na strukturę stóp terminowych 
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• krzywe forward 
6. Analiza obligacji standardowych 

• zależność cena/stopa zwrotu  
• średni termin wykupu obligacji  
• czas zwrotu obligacji (duration) 
• wrażliwości obligacji na zmiany stóp bazowych 
• wypukłość obligacji (convexity) 

7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi  
• obligacje z opcją 
• obligacje zamienne na akcje 
• obligacje przychodowe 

8. Obligacje w długu publicznym 
• - przesłanki różnicowania zapadalności 
• - procedura emisji 
• - ryzyko kredytowe obligacji samorządowych i zagranicznych 

9. Analiza ryzyka kredytowego dla instrumentów dłużnych 
• rating obligacji (poziom inwestycyjny, spekulacyjny) 
• agencje ratingowe 
• kalkulacja wskaźników oceny ryzyka kredytowego 

10. Zabezpieczanie ryzyka inwestycji w obligacje 
• kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Total Return Swap) 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_U01   S5_U02   S5_U03   S5_U05    S52_K01  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład 
• Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
• Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
• Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
• Negocjacyjny diament 
• Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

• otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
• kotwica i interesy 
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• kupno ¬ sprzedaż 
GRA 2 

• ujawnianie informacji 
• przekonywanie 
• komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
• rozmowa o interesach 

GRA 3 
• sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
• budowa złotego mostu 
• sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
• kreatywne negocjacje 
• postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
• budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 
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Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Zajęcia do wyboru 1    14     14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  
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Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  

 30       30 4 EP,  Praca pisemna B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  
 
 

1. Pojęcie ryzyka finansowego – klasyfikacja i analiza. 
• ryzyko a niepewność 
• ryzyko akceptowane 
• kumulacja i segmentacja obszaru ryzyka 

2.  Rodzaje ryzyka i główne obszary ich występowania 
• ryzyko systemowe i niesystemowe 
• ryzyko rynku, stopy procentowej, walutowe, polityczne 
• prawne, operacyjne, zarzadzania, finansowe 

3. Rozkład stóp zwrotu. Wykorzystania w praktyce rozkładu normalnego. 
• problem „grubych ogonów” i sposób jego rozwiązania 
• rozkład normalny a rozkład rzeczywisty kursów rynkowych  
• zmienność wariancji 
• wariancja historyczna i implikowana 

4. Koncepcja miary ryzyka: 
• miary zmienności 
• miary zagrożenia 
• miary wrażliwości 

5. Kalkulacja ryzyka z wykorzystaniem: 
• miernika wartości narażonej na ryzyko - VAR 
• metody symulacji Monte Carlo 

6. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka: 
• operacje zabezpieczające 
• operacje spekulacyjne 
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• arbitraż 
7. Kontrakty terminowe analiza i wycena: 

• kontrakty futures a kontrakty forward 
• kontrakty na stopę procentową, bony, obligacje  
• kontrakty na akcje i indeksy akcji  
• kontrakty na waluty 

8. Transakcje swap – analiza i zastosowanie: 
• swap procentowy 
• swap walutowy 
• swap walutowo-procentowy 

9. Wycena kontraktów swap 
10. Opcje - analiza i wycena 

− rodzaje opcji 
• wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji 
• zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży 
• model dwumianowy 
• model Blacka-Scholesa 

11. Czynniki wpływające na cenę opcji i ich kalkulacja  
• współczynnik Delta (wpływ zmiany ceny instrumentu bazowego) 
• współczynnik Theta (wpływ czasu pozostałego do wygaśnięcia) 
• współczynnik Vega (wpływ zmienności instrumentu bazowego) 
• współczynnik Rho (wpływ stopy procentowej) 
• wrażliwość ceny opcji na inne czynniki 

12. Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03  K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U05    S52_K01    

 
 

Nazwa przedmiotu 
Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 EP,  PP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 
 
 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.  
z punktu widzenia analityka rynku kapitałowego, który przeprowadza wyceny dla różnych grup interesów zaangażowanych w danej jednostce w różnych sytuacjach decyzyjnych, 
takich jak: sprzedaż jednostki, kupno, upublicznienie spółki, połączenia, wspólne przedsięwzięcia, restrukturyzacje,….  Prezentowana teoria będzie ilustrowana praktycznymi 
przykładami z publicznego i niepublicznego rynku kapitałowego. W trakcie realizacji kursu analizy prowadzone będą z  wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
• Istota wartości przedsiębiorstwa. Cele wycen. Typologia wartości, Grupy interesów w przedsiębiorstwie. 
• Metody wyceny przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do metod dyskontowych, mnożnikowych, majątkowych, mieszanych. 
• Podstawy informacyjne wyceny przedsiębiorstwa. Elementy analizy fundamentalnej: analiza makroekonomiczna, sektorowa i analiza finansowa przedsiębiorstwa. Zakres due 

diligence.  
• Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstwa. Wycena kosztu kapitału i przepływów pieniężnych.  

Przepływy pieniężne dla właściciela i przepływy operacyjne. Skorygowana wartość bieżąca (APV). Projektowanie przepływów pieniężnych. 
• Metody mnożnikowe wyceny przedsiębiorstwa. Warunki stosowania.  
• Podejście opcyjnie w wycenie przedsiębiorstwa. Zastosowanie modelu Black-Scholesa i modelu dwumianowego. Wycena elastyczności. 
• Metody majątkowe wyceny. 
• Wycena przedsiębiorstw w „nietypowych sytuacjach”, np.:  zagrożonych upadłością, w trakcie restrukturyzacji, prowadzących działalność sezonową, szybko rozwijających 

się, wycen dla potrzeb przejęć międzynarodowych.  
• Wycena instytucji finansowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U04    S5_U05    S52_K01   

 

Nazwa przedmiotu 
Fintech (Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

 15       15 2 EP, aktywność B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Fintech 
(Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych świadczonych przy użyciu nowych 
technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

• obszary działalności i definicja FinTech, 
• segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
• rozwój rynku światowego, 
• cechy charakterystyczne FinTech, 
• przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
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• ryzyko FinTech, 
• otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
• miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
• technologia blockchain (analiza use case’ów), 
• wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
• ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
• potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
• opisuje modele działalności firm FinTech, 

zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U02   S5_U03    S5_U04   S5_U05    S52_K01     

 

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie 
portfelem 

 15       15 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Zarządzanie 
portfelem 
 
 

1. Charakterystyka portfela – stopa zwrotu i ryzyko 
• oczekiwana stopa zwrotu z portfela 
• ryzyko portfela 
• kowariancja i współczynnik korelacji 
• teoria użyteczności i awersja do ryzyka 
2. Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 
• rodzaje portfeli inwestycyjnych 
• polityka inwestycyjna 
• strategie inwestycyjne 
• dobór aktywów portfela 
3. Dywersyfikacja ryzyka portfela inwestycyjnego  
• dywersyfikacja wg. branży/ sektorów  
• dywersyfikacja wg. różnych kategoriach ratingowych  
• dywersyfikacja Markowitza 
4. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 



123 

 

• konstrukcja modelu  
• linia rynku kapitałowego CML (Capital Market Line)  
• linia papierów wartościowych SML (Security Market Line) 
• teoria arbitrażu cenowego  
5. Zarządzanie portfelem 
• zarządzanie portfelem akcji 
• zarządzanie portfelem obligacji  
• bootstraping 
• zarządzanie aktywne 
• zarządzanie pasywne 
• zarządzanie krótko- i długookresowe 
6. Benchmarki i ocena efektywności zarządzania portfelem 
• mierniki efektywności (Sharpe'a, Treynora, Jensena) 
• pojęcie benchmarku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_U01   S5_U03    S5_U04    S5_U05    S52_K01     

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 228 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

30        30 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 

• zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
• metodami koordynacji polityki budżetowej, 
• modelami rozwoju regionalnego, 
• teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
• pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
• procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
• strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
• typami działań projektowych, 
• zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa    14     14 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

21. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
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g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 
22. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 

a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

23. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

24. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

25. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

   14     14 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 14       14 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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II przedmioty specjalności- Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne  

Nazwa przedmiotu Prawo 
spółek i ład korporacyjny  

 30       30 4 T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Prawo spółek i ład 
korporacyjny  
 

1. Spółki prawa handlowego:  
c) Spółki osobowe: 

• spółka jawna, 
• spółka partnerska, 
• spółka komandytowa, 

d) Spółki kapitałowe; 
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
• spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii menedżerskiej, praw własności, 

kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

d) problem agencji,  
e) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
f) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U05    S52_K01    S5_K02    
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Nazwa przedmiotu 
Marketing  usług 
finansowych  

 30       30 4 EP, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Marketing  
usług finansowych  
 
 
 

1. Wprowadzenie 
• Specyfika marketingowa usług finansowych 
• Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
• Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
• Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2.  Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
• Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
• Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
• Planowanie czynności sprzedażowych 
• Organizacja czasu sprzedawcy 
• Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
• Metody nawiązywania kontaktów 
• Kreowanie pierwszego wrażenia 
• Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
• Przywitanie klienta 
• Savoir-vivre sprzedawcy 

4.  Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
• Potrzeby ujawnione i ukryte 
• Obserwowanie klienta 
• Rodzaje pytań sondażowych 
• Sztuka stawiania pytań 
• Umiejętność aktywnego słuchania  

5.  Prezentowanie oferty usługowej 
• Zasady prezentacyjne 
• Prezentacja oparta na korzyściach  
• Sposoby argumentowania 
• Język i sposób mówienia sprzedawcy 
• Demonstrowanie oferty 

6.  Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
• Rodzaje obiekcji 
• Odkrywanie obiekcji klientów 
• Metody pokonywania obiekcji 
• Techniki negocjacyjne  
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• Finalizowanie transakcji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U04    S5_U05       S52_K01    S5_K02  

 

Nazwa przedmiotu 
Finanse behawioralne 
 

 15       15 2 E, B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Finanse behawioralne 
 

1. Wieloaspektowe ujęcie zachowań w świecie finansów- nie tylko problem racjonalności 
• tradycyjne versus behawioralne spojrzenie na świat finansów 
• psychologia finansowa jako synteza podejścia tradycyjnego i behawioralnego 
• etyczna problematyka zagadnień finansowych- istotne uzupełnienie finansów behawioralnych w ujęciu Paula Dembinskiego 
• zjawisko finansjalizacji 
• świat finansów z perspektywy psychologii dyskursywnej: retoryka finansistów i literatury dotyczącej finansów 
• w kierunku finansów humanistycznych 
• behawioralnie i humanistyczne spojrzenie na kryzys 2007’ oraz wynikające z tego spojrzenia rekomendacje dla świata finansów 

2. Wybrane  psychologiczne aspekty decyzji i zachowań finansowych 
• heurystyki i efekty poznawcze  
• teoria perspektywy i jej krytyka 
• „logika spekulanta” w ujęciu Josè Scheinkmana 
• plotka i panika  a funkcjonowanie uczestników instytucji finansowych 
• efekt Pygmaliona na rynkach finansowych 
• psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 
• zjawisko „anoreksji giełdowej” 
• psychologiczna i antropologiczna problematyka  wirtualnej kryptowaluty 

3. Modele finansów behawioralnych 
• modele podstawowe: DSSW,  LSV, model sentymentu inwestora, DHS, model portfela behawioralnego, HS 
• modele oparte na rozróżnieniu rodzaju analizy 
• modele odnoszące się do sytuacji i zachowań inwestorów 
• modele uwzględniające prognozy zysków 
• modele wykorzystujące rozkłady prawdopodobieństwa 
• modele zachowań stadnych 
• inne wybrane modele głównego nurtu finansów behawioralnych 
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• modele finansów behawioralnych wyłaniające się z krytycznego nurtu zarządzania (CMS) 
• zarys modelu rozumiejącego wykorzysującego perspektywę historyczną (inspiracja propozycjami Davida Orrella) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U04    S5_U05   S52_K01    S5_K02    

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 
 
 
 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

o PP – praca pisemna 
o RZ – rozwiązywanie zadań  
o SP – studium przypadku 
o PU – prezentacja ustna 
o GD – gra decyzyjna 
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6 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości  41% 

 Ekonomia i finanse  17% 

 Nauki prawne 4% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 74 
 

Specjalność – Rachunkowość i rewizja finansowa  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  59% 

Ekonomia i finanse 17% 

Nauki prawne  14% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 
 

Specjalność – Bankowość i ubezpieczenia  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  49% 

Ekonomia i finanse 33% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 
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Specjalność – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  63% 

Ekonomia i finanse 20% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 

 

Specjalność – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne   

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  53% 

Ekonomia i finanse 17% 

Nauki prawne  21% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 

 

Specjalność – Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  48% 

Ekonomia i finanse 35% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108  
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7 Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne  

Kod ISCED 0411  Rachunkowość i podatki 
0412 Finanse, bankowość i 
ubezpieczenia 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 57 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków 
studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy.  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 144 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

1 Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Ekonomia i finanse  85% Ekonomia i finanse 

Zarządzanie i jakość 15%  

    

Razem: - 100%  
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2 Kierunek studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6‐7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Poziom kształcenia: 7 (drugi stopień) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania 
finansami i rachunkowości 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami 
finansowymi i strategii instytucji finansowych.  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. 
  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania 
organizacji i całej gospodarki.  
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w 
organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w 
wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, 
nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w 
organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, 
ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach,  funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów 
związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i 
strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
 
 

K_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności dla zarządzanie 
finansami i rachunkowość.  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.   P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.  P7S_UU  Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w 
organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.  P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

 
K_K03 

Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych. P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3 Specjalności na kierunku studiów: Rachunkowość i rewizja finansowa; Bankowość i ubezpieczenia; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; 
Doradztwo podatkowe i finanse publiczne; Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Nazwa specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rachunkowości i rewizji finansowej w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  rachunkowości i rewizji 
finansowej. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do rachunkowości i 
rewizji finansowej. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do rachunkowości i rewizji 
finansowej. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z prowadzeniem rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł 
oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 
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S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie rachunkowości i rewizji 
finansowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z rachunkowością i rewizją finansową oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S1_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w 
tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z 
rachunkowością i rewizją finansową. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z prowadzeniem 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Nazwa specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania instytucjami finansowymi w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania instytucjami 
finansowymi.  

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
instytucjami finansowymi.   

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania instytucjami 
finansowymi. 

K_W04 
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S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami finansowymi. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując 
istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami finansowymi., stosując 
właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S2_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
instytucjami finansowymi. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 
instytucjami finansowymi. 

K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Nazwa specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania finansami przedsiębiorstwa w 
zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i 
finanse, nauki prawne).  

K_W01 
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S3_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa.  

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa.   

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa. 

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne 
i ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi    

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz komunikatywnie 
je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S3_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w 
tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do    

 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z 
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 
finansami przedsiębiorstwa. 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Nazwa specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą podatków i finansów publicznych w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne).  

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące podatków i finansów 
publicznych.  

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do podatków i finansów 
publicznych.   

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje  prawne odnoszące się do podatków i finansów 
publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i finanse publiczne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi  

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
podatkami i finansami publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i finanse publiczne, stosując właściwy 
dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z podatkami i finansami publicznymi oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S4_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z podatkami i 
finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z podatkami i finansami 
publicznymi. 

K_K03 

 

 
Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rynku kapitałowego i doradztwa 
inwestycyjnego w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S5_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące rynku kapitałowego i 
doradztwa inwestycyjnego. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do rynku kapitałowego 
i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regualcje prawne odnoszące się do rynku kapitałowego i doradztwa 
inwestycyjnego. 

K_W04 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i 
ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi  

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 
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S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne, 
stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S5_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i 
nietypowych problemów związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-
komunikacyjne. 

K_U03 
 

S5_U04 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S5_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym 
zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

 

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z rynkiem 
kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z rynkiem kapitałowym i 
doradztwem inwestycyjnym. 

K_K03 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4 Semestr dla kierunku 

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy   

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 
P/B 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Ekonomia finansowa 
18 18       36 6 EP, Proj, SP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ekonomia finansowa 

 Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia 
 Równowaga na rynku finansowym (rynek papierów wartościowych, teoria agenta, konsumpcja i portfel wyboru, warunki pierwszeństwa, równowaga ogólna, 

istnienie i niezmienność równowagi,  modele reprezentatywnych agentów) 
 Podstawowe modele i testy na rynkach finansowych 
 Predykcja stóp zwrotu z akcji 
 Ceny liniowe a funkcjonowanie stóp zwrotu, równowaga liniowa, ceny na rynkach regulowanych, problem optymalizacji 
 Arbitraż i silny arbitraż, reprezentacja diagramów, funkcja kosztów, arbitraż i optymalne portfele, wycena równowagi 
 Ograniczenia portfela (ograniczenia krótkiej sprzedaży, wybór portfela w ramach ograniczeń krótkiej sprzedaży, prawo jednej ceny, ograniczony i 

nieograniczony arbitraż, stawka w warunkach równowagi) 
 Zmienność a teoria równowagi, ceny i neutralne ryzyko, zmienność i ograniczenia portfela 
 Ryzyko a oczekiwana użyteczność, teoria Von Neumann-Morgenstern, aksjomaty użyteczności w warunkach kontroli państwa, aksjomaty oczekiwanej 

użyteczności 
 Awersja do ryzyka a neutralność ryzyka, miary Arrow-Pratt awersji do ryzyka, kompensacja ryzyka, teoria Pratt, awersja do ryzyka 
 Portfele optymalne (wybór portfela i bogactwo, optymalne portfele z jednym ryzykiem, premia za ryzyko i portfele optymalne, portfele optymalne gdy premia za 

ryzyko jest niska) 
 Statystyka porównawcza optymalnych portfeli (bogactwo, nieoczekiwane stopy zwrotu, ryzyko)  
 Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk (zwrot z tytułu ryzyka, optymalne portfele w warunkach sprawiedliwej wyceny, premia za ryzyko i optymalne 

portfele, optymalne portfele w ramach tolerancji na ryzyko liniowe) 
 Cena równowagi i alokacja (stopy zwrotu w warunkach równowagi, oczekiwane stopy zwrotu w warunkach równowagi, zmienność krańcowych stóp zwrotu) 
 Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka 
 Analiza wariancji (oczekiwania i wycena Kernel, przestrzeń Hilberta, wektory ortogonalne, projekty ortogonalne, teoria reprezentacji Riesz, wycena wariancji 

stóp zwrotu, średnia wariancji stóp zwrotu, zerowa kowariancja, zmienność  krańcowych stóp zwrotu) 
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 Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury) 
 Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy warunek 

równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto) 
 Bańki racjonalne i uczenie się 
 Finanse behawioralne i anomalnie rynkowe 
 Modele zachowań rynkowych 
 EH teoria testowania 
 Modele Affine i SDF 
 Testowanie CIP, UIP oraz FRU 
 Inwestycje a teoria upadłości 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03  
 

Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

18 18       36 6 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

 Ewidencja inwestycji krótkoterminowych. 
 Ewidencja rozrachunków. 
 Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). 
 Aktywa trwałe 
 Kapitały własne i rezerwy. 
 Ustalanie wyniku finansowego z wykorzystaniem obrotów wewnętrznych 
 Wycena aktywów i pasywów wg regulacji krajowych i międzynarodowych w tym MSR 16, 38, 2, MSSF 5, 
 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wg MSR, KSR i Uor 
 Utrata wartości aktywów wg MSR, KSR i Uor 
 Połączenia jednostek gospodarczych 
 Kontrakty długoterminowe wg MSR, KSR i Uor 
 Leasing wg MSR , KSR i Uor 
 Faktoring i forfaiting 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03, K_U01, K_U06, K_K01 
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Inwestycje finansowe 

9 9       18 5 EP, T, Proj, SP,T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Inwestycje finansowe 

1. Wprowadzenie do teorii inwestowania. Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych 
 Definicja i cechy inwestycji finansowych 
 Klasyfikacja aktywów finansowych 
 Uwarunkowania inwestycji finansowych 

2. Kryteria decyzji inwestycyjnych 
 Klasyfikacja stóp zwrotu 
 Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu 
 Rozkład stóp zwrotu inwestycji 
 Rodzaje ryzyka finansowego 
 Dywersyfikacja ryzyka 
 Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności inwestycji 
 Pojęcie benchmarku, tracking error 
 Wskaźniki efektywności  

4. Klasyfikacja i struktura stóp procentowych 
 Struktura natychmiastowych stóp procentowych 
 Struktura terminowa stóp procentowych 

5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych 
 Cechy instrumentu dłużnego 
 Model wyceny obligacji  
 Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych  

6. Analiza i wycena instrumentów udziałowych 
 Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych 
 Wartość nominalna a wartość księgowa akcji 
 Modele wyceny akcji  

7. Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych 
 Kontrakty forward/futures charakterystyka 
 Forward Rate Agreement  
 Model wyceny kontraktu terminowego 
 Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka 

8. Analiza i zastosowanie transakcji swap 
 Swap procentowy 
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 Swap walutowy 
 Swap kredytowy 

9. Charakterystyka, wycena i zastosowanie opcji 
 Klasyfikacja i cechy transakcji opcyjnych 
 Prawa i obowiązki stron transakcji 
 Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka rynkowego 
 Elementy modelu wyceny opcji 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03,   

System ubezpieczeń  
9 9       18 4 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
System ubezpieczeń  

Celem przedmiotu jest: 
 pokazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce państwa (w tym funkcji ubezpieczeń, wpływu sektora ubezpieczeniowego na rozwój społeczno-

gospodarczy, jak również stanu i trendów rozwojowych krajowego rynku ubezpieczeń).  
 przeanalizowanie podstawowych zasad funkcjonowania, otoczenia instytucjonalnego wspólnotowego jednolitego rynku ubezpieczeń oraz jego praktycznego wpływu 

na krajowy rynek ubezpieczeń.  
 zaprezentowanie instytucjonalnego otoczenia zakładów ubezpieczeń (w tym roli i funkcji m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).  
 przedstawienie otoczenia sprzedażowego zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. agentów i brokerów ubezpieczeniowych).  
 omówienie podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym celu omówiona zostanie tematyka umowy ubezpieczenia oraz najważniejszych produktów 

ubezpieczeniowych dla 3 grup odbiorców usług ubezpieczeniowych: konsumentów, przedsiębiorców i państwa). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K01 

 
Metody ilościowe w 
zarządzaniu finansami  

9 18       27 5 Sprawdzian pisemny, 
T, Proj.  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody ilościowe w 
zarządzaniu finansami  

1. Badania statystyczne. Obszary wykorzystania badań statystycznych. Znaczenie pomiaru i skali. Populacja statystyczna i próba. Schematy losowania. Badania 
sondażowe. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.  

2. Analiza struktury. Wykresy i tabele – zasady konstrukcji i interpretacja. Miary położenia, dyspersji i asymetrii. Przykłady zastosowań analizy statystycznej w 
badaniach – dane indywidualne i pogrupowane (np. analiza rynku pracy, stóp zwrotu GPW).) 
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3. Analiza dynamiki zjawisk. Indeksy szeregów czasowych indywidualnych i agregatowych. Średnie tempo zmiany zjawiska. Przykłady wnioskowania z analizy 
dynamiki 

4. Analiza współzależności zjawisk. Związek funkcyjny i stochastyczny. Korelacje zmiennych ilościowych i jakościowych – korelacja Pearsona (dla danych 
indywidualnych i danych w tablicy korelacyjnej), Spearmana, współczynniki V-Cramera, Czuprowa, Kendalla. Zależność przyczynowo-skutkowa (test 
przyczynowości Grangera). Relacje nieliniowe. Korelacje pozorne.  

5. Analiza wariancji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Analiza wieloczynnikowa.  
6. Analiza skupień. Grupowanie metodą k-średnich. Drzewa klasyfikacyjne. Inne metody analizy typu: data mining, text mining, machine learnig.  
7. Szeregi czasowe – dekompozycja szeregu na trend, sezonowość, wahania przypadkowe.  Badanie sezonowości. Prognozowanie z wykorzystaniem metod 

niestrukturalnych (średnie ruchome, wygładzanie wykładnicze).  
8. Model ekonometryczny. Model dla jednej i wielu zmiennych. Model regresji liniowej (MNK).  
9. Stacjonarność szeregów czasowych. Kointegracja. Modele ECM – jako powiązanie relacji długookresowej i krótkookresowej.  
10. Modele wielorównaniowe VAR i VECM. Funkcja odpowiedzi na impuls.  
11. Ekonometryczne modele na danych panelowych. Pojęcie efektu indywidualnego. Modele z efektami stałymi. Modele z efektami zmiennymi. Test Hausmanna na 

prawidłowość modelu efektów zmiennych.  
12. Dynamiczne modele panelowe. Zmienne instrumentalne. Test Hausmana i Sargana.  
13. Prognozowanie z wykorzystaniem metod niestrukturalnych – metody naiwne, metody średnich ruchomych, metody wygładzania wykładniczego Browna, Holta i 

Wintersa.  
14. Optymalizacja liniowa. Optymalizacja w liczbach całkowitych. Decyzje optymalne.  
15. Istota symulacji, rodzaje i zastosowania. Przykłady symulacji zdarzeń dyskretnych – symulacja prosta na kracie.  
16. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych  - SPSS, GRETL, EVIEWS, STATA lub R 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01,  
 

 
Bazy danych w 
zarządzaniu finansami 

 9       9 1 Sprawdzian pisemny , 
Proj. 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe 
dla przedmiotu Bazy 
danych w zarządzaniu 
finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac analitycznych niezbędnych 
w zarządzaniu finansami 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach międzynarodowych i krajowych. 
Przedmiotem raportów analitycznych będą m.in. następujące zagadnienia: 
 Wskaźniki mierzące zjawiska makroekonomiczne w sferze realnej i finansowej na świecie i w Polsce; 
 Wskaźniki dostępności do usług finansowych, stopień rozwoju sektorów finansowych, stabilność finansowa i ryzyko w sektorach finansowych, wskaźniki natężenia 

konkurencji i koncentracji na rynkach finansowych; 
 Wskaźniki struktury sektorów finansowych – Stock market oriented versus banking oriented economies. 
 Wskaźniki restrykcyjności regulacji mikroostrożnościowych i jakości nadzoru sektora finansowego. 
 Wskaźniki jakości systemów gwarantowania depozytów. 
 Wskaźniki jakości ochrony inwestorów i wierzycieli. 
 Miary zastosowania instrumentów makroostrożnościowych i ich wykorzystanie na świecie. 
Wykaz Baz danych międzynarodowych (m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego): Global Financial Development Database, 

Financial Structure Database, Financial regulation database, Deposit insurance database, Investor protection database, Creditor protection database, 
BankOrbisFocus / Bankscope , Macroprudential policy instruments database, Eurostat, Reuters 

Przykładowe krajowe bazy danych: Notoria,  Baza danych GUS. Baza danych UKNF, Baza danych NBP  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03,  K_U05, K_U06, K_K01,  
 

 
Zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi 

 18       18 3 Sprawdzian pisemny, 
T, Proj.  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi 

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku MSFRiU i dostosowany do zakresu tematycznego i wymagań zaliczeniowych egzaminu ACCA P3 („Business analysis”) w 
części dotyczącej zarządzania projektami. Przekazywana wiedza i umiejętności są również bezpośrednio związane z wymaganiami zaliczeniowymi egzaminów 
profesjonalnych w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation i PMI ACPM, umożliwiając studentom MSFRiU dalszy rozwój kariery zawodowej. 

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty. 
Meatodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek. 

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom grupowego myślenia, 
burza mózgów, test windy. 

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe. Ocena projektów w trakcie realizacji (Model etap-bramka Coopera). Decyzje 
typu make or buy. 

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kryteria dotyczące wykonawcy i 
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projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals). 
5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu 

Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure). 
6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Rodzaje projektów i dobór właściwego oprogramowania wspierającego zarządzanie 

projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami. Program ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w 
zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów. 

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Plan bazowy. Analiza kosztów. Sposób redukcji kosztów. Analiza wartości wypracowanej w projekcie (EVM – 
Earned Value Management).Odchylenia kosztów, czasu realizacji zadań. Projekty finansowane ze środków publicznych - zagadnienia kwalifikowalności 
wydatków, podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, zasad określania poziomu kosztów zarządzania projektem, monitorowania, kontroli i audytu projektów. 

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a struktura organizacji i 
kultura organizacyjna. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03,   
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  573 

5 Semestr dla specjalności 
5.1 Semestr dla specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
 pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
 sektor finansów publicznych  
 formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
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 systematyka i źródła prawa finansowego  
 podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
 pojęcie i rodzaje środków publicznych  
 cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
 praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
 pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
 rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
 źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
 skarbowe papiery wartościowe  
 źródła i struktura zadłużenie krajowego  
 źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
 pojęcie i funkcje budżetu państwa  
 zasady budżetowe  
 funkcje budżetu  
 klasyfikacja budżetowa  
 wydatki i dochody budżetu państwa  
 procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
 pojęcie budżetu jst 
 opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
 wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
 ubezpieczenia społeczne  
 system ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
 pojęcie prawa dewizowego 
 system walutowy  
 kurs walutowy  
 wymienialność złotego  
 denominacja  
 konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
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 pojęcie i rodzaje banków  
 zasady licencjonowania banków  
 operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
 Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 18       18 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
 metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
 zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
 testy odporności wyników badań (robustness checks); 
 analizy przypadków w finansach; 
 cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
 przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
 analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
 zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
 metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
 zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
 zjawisko zarządzania dochodami. 
 wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
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 wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Rachunkowość  i rewizja finansowa 

Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość zarządcza  

 18       18 4 T, Proj. B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość zarządcza 
 

1. Rachunkowość zarządcza – cele, cechy, zadania 
2. Koszty w decyzjach zarządczych – koszty istotne, utopione, utraconych korzyści 
3. Decyzje cenowe –ceny wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Rachunek kosztów zmiennych 
5. Próg rentowności – analiza jednoasortymentowa, analiza wieloasortymentowa 
6. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) 
7. Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management) 
8. Proces ciągłego usprawniania (kaizen costing) 
9. System kosztów docelowych (target costing) 
10. Koszty w cyklu życia produktu 
11. Balanced Scorecard 
12. Budżetowanie – zasady tworzenia budżetów cząstkowych i budżetu finansowego 
13. Analiza odchyleń budżetowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, , K_U04, K_U05 , K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01, S1_W02,  S1_W03,  S1_W05,  S1_U01,  S1_U02,  S1_U03 , S1_U04 ,  S1_U05 ,  S1_K01,   S1_K02  
 



23 

 

Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe 
standardy rachunkowości 

 18       18 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Międzynarodowe 
standardy rachunkowości  

1. Rachunkowość i jej wieloaspektowy charakter (nauka, język biznesu, zbiór regulacji prawnych, system informacyjny, system pomiaru i wyceny zdarzeń gospodarczych, 
system rejestrowania zdarzeń). Koncepcje i zasady rachunkowości. Krótki rys historyczny rachunkowości  na świecie 

2. Rachunkowość a procesy globalizacji gospodarki światowej. Pojęcie i zakres rachunkowości międzynarodowej. Rachunkowość kontynentalna i anglosaska  
3. Standardy rachunkowości (sprawozdawczości finansowej) – pojęcie, cele. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),  standardy amerykańskie 

(US GAAP) oraz Dyrektywy UE – ogólny zakres i  charakterystyka. Instytucjonalne ramy rachunkowości międzynarodowej (IASB, US FASB, IFAC).  
4. MSSF, US GAAP – szczegółowa charakterystyka i analiza zakresu i struktury  standardów  
5. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (1): koncepcje true&fair view, podmiotowości wyceny bilansowej, analiza porównawcza bilansu oraz 

bilansu skonsolidowanego  
6. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (2): koncepcje współmierności, kontynuacji działania, periodyzacji, analiza porównawcza rachunku 

zysków i strat  
7. Analiza przykładowych krajowych systemów rachunkowości ( Wlk. Brytania, Francja, Niemcy)  
8. MSSF a polskie ustawodawstwo – analiza porównawcza, prezentacja podobieństw i różnic 
9. Rachunkowość międzynarodowa – perspektywy rozwoju 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06 ,K_U01, K_U02, K_U06 , K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  S1_W02,  S1_W03,  S1_W04 , S1_W05,  S1_U01,  S1_U02,  S1_U05,  S1_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 18       18 4 T, Projekt B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System podatkowy, 
Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

 Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i stawki 
podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

 Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
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4. Podatki pośrednie w Polsce 
 Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 

Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 
 Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 

zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 
5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 

transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 
6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 

 Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
 Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
 Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01,  S1_W02,  S1_W03,  S1_W04,   S1_U01,   S1_U02 ,  S1_U03,  S1_U04 , S1_U05 , S1_K01,  S1_K02 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

18        18 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład
 Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
 Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
 Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
 Negocjacyjny diament 
 Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
 kotwica i interesy 
 kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
 ujawnianie informacji 
 przekonywanie 
 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
 rozmowa o interesach 

GRA 3 
 sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
 budowa złotego mostu 
 sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
 kreatywne negocjacje 
 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
 budowanie przewagi 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_U03, K_U05, K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Rachunkowość  i rewizja finansowa

Nazwa przedmiotu 
Audyt wewnętrzny 

 18       18 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Audyt wewnętrzny 
 

1. Rewizja finansowa – pojęcie, istota. Ewolucja audytu. Audyt wewnętrzny a kontrola traktowana jako element procesu zarządzania. Rodzaje kontroli, ich zadania i wzajemne 
relacje. Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w bankach. Zadania i znaczenie komitetu 
audytu. Rola ładu korporacyjnego. 

2.  Regulacje prawne związane w audytem i kontrolą zarządczą w jednostkach prywatnych i publicznych Międzynarodowe Standardy Rewizji finansowej jako fundament 
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procedur związanych z badaniem sprawozdań finansowych 
3. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego – wymogi formalne. Kodeks etyki zawodowej ( IFAC). Formy działania biegłych rewidentów. 

Samorząd biegłych rewidentów: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Komitet Nadzoru Audytowego – cel działania i zadania. Stanowisko audytora wewnętrznego i jego rola. 
Etyka w zawodach związanych z finansami – kodeks IFAC a kodeks etyki ACCA czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

4. Audyt wewnętrzny, a badanie sprawozdań finansowych. Zakres podmiotowy rewizji sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i komitetu audytu. Funkcje audytu 
wewnętrznego a funkcje badania sprawozdań finansowych 

5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Współpraca z biegłym rewidentem. 
6. Cele i zadania rewizji sprawozdań finansowych. 
7. Cele ogólne i cząstkowe badania. Kryteria badania. Charakterystyka opinii, raportu i listu do zarządu. 
8. Rodzaje opinii. Budowa i zasady przygotowywania. Relacje między rodzajem opinii a zagrożeniem kontynuacji działalności i ograniczeniem dostępu do informacji. 
9. Budowa raportu z badania sprawozdania finansowego.  
10. Inne sprawozdania z czynności poświadczających wykonywanych przez biegłego rewidenta 
11. Przebieg badania sprawozdania finansowego oraz badania systemu kontroli wewnętrznej. 
12. Ryzyko a czynności wykonywane przez Audytora. Składowe ryzyka i wpływ audytora na nie, analiza otoczenia i identyfikacja czynników związanych  z ryzykiem 

nieodłącznym. Ryzyko kontroli jako element składowy ryzyka badania – zasady szacowania i techniki tu wykorzystywane. Wpływ ryzyka kontroli i nieodłącznego na ryzyko 
przeoczenia. Analiza ryzyka przez audytorów wewnętrznych i techniki tu wykorzystywane ( np. mapy ryzyka) 

13. Plan badania i program pracy. Obszary kontroli. Istotność i ryzyko badania. Istotność ogólna i cząstkowa. Ryzyko badania i jego składowe: nieodłączne, kontroli i 
przeoczenia. 

14. Techniki badania sprawozdań finansowych. 
15. Dokumentacja rewizyjna – dowody badania. 
16. Standardy audytu wewnętrznego. 
17. Wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego w tym: mapa ryzyka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05  K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U05  S1_K01   S1_K02 
 

Nazwa przedmiotu 
Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 T, Projekt B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ocena przedsięwzięć 

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
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rozwojowych 
przedsiębiorstwa  

4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy regresji. Model Hamady. 

Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza symulacyjna (analiza Monte 

Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
14. Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U03   S1_U04   S1_U05    S1_K01    S1_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Prawo spółek i ład 
korporacyjny  

 18       18 4 T B Nauki prawne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Prawo 
spółek i ład 
korporacyjny 

1. Spółki prawa handlowego:  
a) Spółki osobowe: 

 spółka jawna, 
 spółka partnerska, 
 spółka komandytowa, 

b) Spółki kapitałowe; 
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii menedżerskiej, praw własności, 

kosztów transakcyjnych, integrujące.  
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6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  
a) problem agencji,  
b) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
c) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  
7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U05   S1_K01    S1_K02  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

18        18 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
 zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
 metodami koordynacji polityki budżetowej, 
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 modelami rozwoju regionalnego, 
 teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
 pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
 procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
 strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
 typami działań projektowych, 
 zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, moralność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 

 9       9 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
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a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Rachunkowość  i rewizja finansowa

Nazwa przedmiotu 
Rachunkowość podatkowa 

 18       18 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Rachunkowość 
podatkowa 

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek prowadzenia ksiąg 
rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej. Zasady 
ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności, a 
podatkiem dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
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3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w podatku 

dochodowym w tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, ujmowanie rezerw i 
rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego. 
14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku dochodowym. 
15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, koszty różnych 

wariantów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę opłacane przez pracowników i 
pracodawców 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U03   S1_U05    S1_K01    S1_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe   

 18       18 4 T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe   

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i nieograniczony obowiązek 

podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
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  2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. 
2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne (multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 
3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola oficjalnego Komentarza do 

Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, przedmiotowy i 

podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej 
dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), zakres pojęcia i 
prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat dywidend, odsetek i 
należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent Services and Directors’ 

Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen transferowych (Transfer 

Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

4. Raje podatkowe (Tax Havens) 
4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. Konsekwencje prawo-

podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 

5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_W05   S1_U01   S1_U02   S1_U05    S1_K01    S1_K02 
 

Nazwa przedmiotu 
Konsolidacja sprawozdań 
finansowych 

 9       9 2 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Konsolidacja 
sprawozdań finansowych 
 

1. Podstawowe regulacje dotyczące konsolidacji i łączenia się przedsiębiorstw 
2. Zasady wyceny składników majątkowych spółki przejmowanej i przejmującej 
3. Ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, wyłączenia w bilansie otwarcia po połączeniu 
4. Metody konsolidacji sprawozdawczej – ustalenie stopnia powiązań pomiędzy jednostkami 
5. Konsolidacja metodą pełną proporcjonalną i praw własności 
6. Zasady dokonywania wyłączeń transakcyjnych w konsolidacji 
7. Regulacje wynikające z MSR/MSSF dotyczące połączeń i konsolidacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02  K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S1_W01  S1_W02   S1_W03  S1_W04  S1_U01   S1_U02   S1_U05    S1_K01    S1_K02 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 
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5.2 Semestr dla specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 

 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
 pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
 sektor finansów publicznych  
 formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
 systematyka i źródła prawa finansowego  
 podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
 pojęcie i rodzaje środków publicznych  
 cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
 praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
 pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
 rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
 źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
 skarbowe papiery wartościowe  
 źródła i struktura zadłużenie krajowego  
 źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
 pojęcie i funkcje budżetu państwa  
 zasady budżetowe  
 funkcje budżetu  
 klasyfikacja budżetowa  
 wydatki i dochody budżetu państwa  
 procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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 pojęcie budżetu jst 
 opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
 wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
 ubezpieczenia społeczne  
 system ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
 pojęcie prawa dewizowego 
 system walutowy  
 kurs walutowy  
 wymienialność złotego  
 denominacja  
 konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
 pojęcie i rodzaje banków  
 zasady licencjonowania banków  
 operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
 Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 
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7. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
8. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
9. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
10. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
11. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
12. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 18       18 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
 metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
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 zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
 testy odporności wyników badań (robustness checks); 
 analizy przypadków w finansach; 
 cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
 przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
 analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
 zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
 metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
 zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
 zjawisko zarządzania dochodami. 
 wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
 wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Bankowość i ubezpieczenia  

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie ryzykiem 
instytucji kredytowych  

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zarządzanie ryzykiem 
instytucji kredytowych   
 

1. Ryzyko w działalności instytucji kredytowych 
 Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania kapitału.  
 Rola funduszy własnych banku w ograniczaniu jego działalności.  
 Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (w portfelu handlowym i bankowym, tj.: walutowe, stopy 

procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych); ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko wypłacalności, , itp.  
2. Ryzyko stopy procentowej  

 Definicja ryzyka stopy procentowej.  
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 Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki prostej, duracji oraz convexity w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy procentowej; 
metoda terminów zapadalności.   

 Krzywa dochodowości i struktura terminowa stóp procentowych; zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i WIBID, LIBOR, 
EURIBOR. 

 Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty wykorzystywane w zarządzaniu 
ryzykiem stopy procentowej. 

3. Ryzyko płynności 
 Definicja ryzyka płynności.  
 Bilans płynności banku kontraktowy i urealniony jako narzędzie zarządzania ryzykiem płynności; 
 Wskaźniki płynności finansowej banku: luka i wskaźnik luki  liczony dla różnych terminów; nadzorcze miary płynności; wskaźniki Komitetu Bazylejskiego: LCR i 

NSFR.  
4. Ryzyko rynkowe w portfelu handlowym i jego pomiar 

 Typy ryzyka w portfelu handlowym: ryzyko walutowe, stopy procentowej, cen instrumentów kapitałowych, itp.; 
 Proste metody pomiaru ryzyka np.: pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa.  
 Zaawansowane metody pomiaru ryzyka: metoda wartości zagrożonej (VaR, value at risk); 

5. Działalność kredytowa  i ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta. 
 Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku.  
 Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu.  
 Wniosek kredytowy i jego elementy.  
 Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów; Ratingi wewnętrzne  - 

metody statystyczne oceny ryzyka kredytowego; 
 Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku – ryzyko kredytowe indywidualne i portfelowe.  
 Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek.  
 Klasyfikacja portfela kredytowego w okresie monitorowania ekspozycji kredytowych: klasy ekspozycji ze względu na wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego 

oraz ze względu na odpisy na ISFA, INSFA – w przypadku podmiotów stosujących MSSF 9, i rezerwy celowe i rezerwy na ryzyko ogólne – w przypadku podmiotów 
stosujących PSR. 

 Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 
 Specyfika ryzyka kontrahenta i zarządzanie ryzykiem kontrahenta 

6. Ryzyko operacyjne 
 Źródła i czynniki ryzyka operacyjnego; 
 Pomiar ryzyka operacyjnego: metoda podstawowego wskaźnika, metoda standardowa, metoda zaawansowanego pomiaru; 

7. Ryzyko wypłacalności  i jego pomiar  
 Trzy filary Nowej Umowy Kapitałowej: pomiar minimalnych wymogów kapitałowych, pomiar kapitału wewnętrznego (ICAAP) i ocena nadzorcza (SREP), dyscyplina 

rynkowe. 
 Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03   S2_U04    S2_U05    S2_K01    S2_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe 

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ubezpieczenia 
majątkowe i osobowe 
 

Celem przedmiotu jest: 
 omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 
 omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
 charakterystyka aktualnych trendów rozwojowych krajowego sektora ubezpieczeń gospodarczych z perspektywy nabywanych produktów ubezpieczeniowych przez 

klientów zakładów ubezpieczeń ogółem i w podziale na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, 
 omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych aspektów ubezpieczeń życiowych (m.in. underwriting w ubezpieczeniach życiowych) oraz ubezpieczeń majątkowych 

(m.in. sposobów ustalania sum ubezpieczenia i systemów ubezpieczeń majątkowych),   
 omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń życiowych 
 omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
 zaprezentowanie przykładów funkcji i konkretnych aktywności wybranych instytucji ubezpieczeniowych (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) dotyczących wybranych produktów ubezpieczeń życiowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01    S1_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Analiza ekonomiczna 
instytucji finansowych 

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu Analiza 
ekonomiczna instytucji 
finansowych 

1. Analiza ekonomiczna – zagadnienia wprowadzające (Definicja, rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej;  
2. Źródła danych do analizy ekonomicznej – specyfika źródeł stosowanych w analizie: (1) makroekonomicznej funkcjonowania sektora systemu finansowego;  (2) 

mikroekonomicznej podmiotów indywidualnych działających w poszczególnych sektorach;  
3. Sprawozdania finansowe instytucji finansowych w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym; Instytucje  pośrednictwa finansowego jako przedmiot analizy ekonomicznej – 
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 po co je badać?; Typy instytucji pośrednictwa finansowego: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne (domy maklerskie) i fundusze (inwestycyjne, w 
tym regulowane i alternatywne, oraz emerytalne);  

4. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, Unii Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego oraz UKNF;  
5. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane 

dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze Polskim B);  
6. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 

zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytucji ubezpieczeniowych oraz w Monitorze 
Polskim B);  

7. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych i indywidualnych; 

8. Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i 
indywidualnych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01    S1_K02  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

18        18 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład
 Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
 Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
 Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
 Negocjacyjny diament 
 Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych  
Ćwiczenia 
GRA 1 

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
 kotwica i interesy 
 kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
 ujawnianie informacji 
 przekonywanie 
 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
 rozmowa o interesach 

GRA 3 
 sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
 budowa złotego mostu 
 sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
 kreatywne negocjacje 
 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
 budowanie przewagi 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Bankowość i ubezpieczenia

Nazwa przedmiotu 
Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Wykład obejmuje: 
 Poznanie celów, instrumentów i makroekonomicznych skutków polityki  pieniężnej. Mechanizm podaży pieniądza w gospodarce krajowej i Europejskiej Unii Walutowej 
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Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 
 

(emisja pieniądza gotówkowego i kreacja pieniądza bezgotówkowego. 
 Funkcjonowanie międzybankowego rynku pieniężnego i wpływ stóp banku centralnego na poziom WIBID i WIBOR, LIBID i LIBOR 
 Funkcje popytu na pieniądz ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
 Inflacja – źródła, pomiar i skutki. 
 Równowaga ogólna w gospodarce zamkniętej – model IS-LM. Makroekonomiczne skutki polityki monetarnej i fiskalnej. 
 Równowaga ogólna w gospodarce otwartej – model Fleminga, Mundella, Polityka monetarna w warunkach sztywnych i zmiennych kursów walutowych. 
 Warunki i konsekwencje przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. 
 Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej  
 Dwuszczeblowy sektor bankowy gospodarki rynkowej 
 Podaż pieniądza w gospodarce.  
 Międzybankowy rynek pieniężny w Polsce i Europejskiej Unii Monetarnej 
 Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego  
 Popyt na pieniądz  
 Inflacja – źródła, pomiar i skutki 
 Równowaga  ogólna w gospodarce zamkniętej.  
 Równowag ogólna w gospodarce otwartej. 
 Analiza i ocena makroekonomicznych skutków polityki pieniężnej NBP w Polsce w okresie transformacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05  K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 
 

1. pojęcie adekwatności kapitałowej i idea jej pomiaru w bankach, firmach inwestycyjnych funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń; 
2. wskaźniki adekwatności kapitałowej  
3. kapitał regulacyjny (CET1, CET, CET2, kapitał ogółem) a kapitał ekonomiczny; wymóg kapitałowy a ekspozycja na ryzyko; dopuszczone środki własne na pokrycie 

kapitałowego wymogu wypłacalności; dopuszczone podstawowe środki własne na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego; 
4. metody pomiaru ekspozycji na ryzyko (kredytowe, rynkowe, operacyjne); ekspozycja z tytułu kosztów pośrednich; globalna ekspozycja; metody podstawowe i 

zaawansowane (IRB, VaR) 
5. Proces oceny nadzorczej (SREP; BION) oraz oceny wewnętrznej ryzyka (ICAAP); 



52 

 

6. Dyscyplina rynkowa w standardach adekwatności kapitałowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

 9       9 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy Private Equity i Venture Capital 

 Historia i geneza  
 Formy tych funduszy na Świecie i w Polsce 
 Podstawy prawne funkcjonowania funduszy  

3. Fundusze Private Equity 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
 Transakcje (Case Study) 
 Analiza przykładowych transakcji 
 Rynek funduszy private equity w Polsce i na Świecie 

4. Fundusze Venture Capital 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
 Transakcje (Case Study) 
 Analiza przykładowych transakcji 
 Rynek funduszy venture capital w Polsce i na Świecie 

5. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
 Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

 Rodzaje ryzyka 
 Źródła ryzyka  

 Sposób pomiaru efektywności funduszu 
 Miary efektywności i ryzyka 
 Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 
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6. Spotkanie z przedstawicielami Funduszy VC i PE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    `S2_U04    S2_U05    S2_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Matematyka 
aktuarialna  

 9       9 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Matematyka 
aktuarialna 
 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie modeli ryzyka ubezpieczeniowego, których następnie używa się do kalkulacji składek i rezerw.  
Pierwsza część obejmuje podstawy matematyki finansowej oraz matematyki  ubezpieczeniach na życie:  modele trwania życia, proste modele ubezpieczeń, modele rent 
życiowych, ale również metody wyceny składek oraz rezerw dla zawartych umów, oraz rezerwy na szkody zaszłe i niezlikwidowane. Druga część obejmuje  podejścia stosowane 
w ubezpieczeniach majątkowych. Omówione zostanie: wycena ryzyka z portfela ubezpieczonych, wycenę ryzyka indywidualnego. 
Kurs składa się z modułów: 
I. Matematyka finansowa w ubezpieczeniach na życie. 
1.  Teoria oprocentowania. Akumulacja kapitału. Efektywna stopa procentowa. Nominalna stopa procentowa. Ciągły strumień płatności. Intensywność oprocentowania. 
Bezterminowe i terminowe renty finansowe.  
2. Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności, całkowity i ułamkowy czas trwania życia. 
3. Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, na życie i dożycie, mieszane. Renty życiowe. Składki ubezpieczeniowe netto.  
4. Rezerwy netto.  Szkodowość wieloraka. 
5. Ubezpieczenia grupowe. 
6. Składki i rezerwy brutto. 
7. Ubezpieczenia emerytalne. 
II. Ubezpieczenia osobowe  i majątkowe 
8.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji.  
9.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny. 
10. Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych  portfelach ryzyk. 
11.Kalkulacja rezerw. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01   S2_W03  S2_U01   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

18        18 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
 zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
 metodami koordynacji polityki budżetowej, 
 modelami rozwoju regionalnego, 
 teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
 pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
 procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
 strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
 typami działań projektowych, 
 zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 
 9       9 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

6. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

7. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

8. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

9. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

10. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Bankowość i ubezpieczenia

Nazwa przedmiotu 
Marketing usług 
finansowych 

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Marketing 
usług finansowych 

1. Wprowadzenie 
 Specyfika marketingowa usług finansowych 
 Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
 Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
 Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2. Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
 Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
 Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
 Planowanie czynności sprzedażowych 
 Organizacja czasu sprzedawcy 
 Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
 Metody nawiązywania kontaktów 
 Kreowanie pierwszego wrażenia 
 Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
 Przywitanie klienta 
 Savoir-vivre sprzedawcy 

4. Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
 Potrzeby ujawnione i ukryte 
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 Obserwowanie klienta 
 Rodzaje pytań sondażowych 
 Sztuka stawiania pytań 
 Umiejętność aktywnego słuchania  

5. Prezentowanie oferty usługowej 
 Zasady prezentacyjne 
 Prezentacja oparta na korzyściach  
 Sposoby argumentowania 
 Język i sposób mówienia sprzedawcy 
 Demonstrowanie oferty 

6. Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
 Rodzaje obiekcji 
 Odkrywanie obiekcji klientów 
 Metody pokonywania obiekcji 
 Techniki negocjacyjne  
 Finalizowanie transakcji 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03    S2_U04    S2_U05    S2_K01    S1_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie portfelem   

 18       18 4 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu Zarządzanie 
portfelem   
 
 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu zarządzania 
portfelem papierów wartościowych. 
W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 
Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka 
2. Wyznaczanie efektywnych portfeli 
3. Techniki wyznaczania granicy efektywnej 
4. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: model jedno i wielowskaźnikowe 
5. Proste techniki wyznaczania granicy efektywnej 
6. Analiza użyteczności 
7. Inne modele wyboru portfela 
8. Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych 
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9. Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych 
10. Badania empiryczne modeli równowagi 
11. Teoria arbitrażu cenowego  
12. Rynki efektywne 
13. Proces wyceny 
14. Szacowanie zysków 
15. Teoria stopy procentowej i wycena obligacji 
16. Zarządzanie portfelami obligacji 
17. Ocenianie efektywności portfela 

Ocenianie analizy papierów wartościowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_U01   S2_U03    S2_U04    S2_U05        S2_K01  
 

Nazwa przedmiotu 
Fintech 
 

 9       9 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Fintech 
 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych świadczonych przy użyciu 
nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

 obszary działalności i definicja FinTech, 
 segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
 rozwój rynku światowego, 
 cechy charakterystyczne FinTech, 
 przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
 ryzyko FinTech, 
 otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
 miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
 technologia blockchain (analiza use case’ów), 
 wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
 ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
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 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
 opisuje modele działalności firm FinTech, 
 zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S2_W01  S2_W02   S2_W03  S2_W04  S2_W05   S2_U01   S2_U02   S2_U03   S2_U04    S2_U05    S2_K01  
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

5.3. Semestr dla specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
 pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
 sektor finansów publicznych  
 formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
 systematyka i źródła prawa finansowego  
 podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
 pojęcie i rodzaje środków publicznych  
 cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
 praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
 pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
 rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
 źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
 skarbowe papiery wartościowe  
 źródła i struktura zadłużenie krajowego  
 źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
 pojęcie i funkcje budżetu państwa  
 zasady budżetowe  
 funkcje budżetu  
 klasyfikacja budżetowa  
 wydatki i dochody budżetu państwa  
 procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
 pojęcie budżetu jst 
 opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
 wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
 ubezpieczenia społeczne  
 system ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
 pojęcie prawa dewizowego 
 system walutowy  
 kurs walutowy  
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 wymienialność złotego  
 denominacja  
 konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
 pojęcie i rodzaje banków  
 zasady licencjonowania banków  
 operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
 Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 18       18 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
 metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
 zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
 testy odporności wyników badań (robustness checks); 
 analizy przypadków w finansach; 
 cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
 przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
 analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
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 zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
 metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
 zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
 zjawisko zarządzania dochodami. 
 wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
 wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa 

Nazwa przedmiotu 
Ocena i kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa   

 18       18 4 EP, Projekt B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu Ocena 
i kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa   
 

1. Definicje wartości przedsiębiorstwa  
2. Istota i ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - (Shareholder Value Creation) i (Value Based Management). 
3. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa 
4. Finansowe czynniki tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa (wolne przepływy pieniężne, struktura i koszt kapitału, stopa wzrostu i jej szacowanie na podstawie 

danych historycznych i wyników analizy fundamentalnej, stopa wzrostu zrównoważonego) 
5. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

(księgowe ujęcie pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, pomiar efektywności zarządzania wartością oparty na kryterium zysku ekonomicznego, rynkowy 
pomiar wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, gotówkowy pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wartość dodana dla właścicieli w ocenie 
efektywności strategii zarządzania wartością) 

6. Strategie wzrostu wartości (fuzje, przejęcia, wspólne przedsięwzięcia, strategiczne alianse, wykup akcji, wykup lewarowany) 
7. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstw (uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny, źródła informacji dla potrzeb wyceny, klasyfikacja metod wyceny)  
8. Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  
9. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa  - (metoda zdyskontowanych zysków, metoda zdyskontowanych dywidend, metoda zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF), metoda skorygowanej wartości obecnej (APV))  
10. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  
11. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa 
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12. Szczególne przypadki  w wycenie (wycena w transakcjach fuzji i przejęć, wycena małych firmy, wycena firm młody, wycena firm zagrożonych upadłością)  
13. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03   S3_U04    S3_U05    S3_K01 
 

Nazwa przedmiotu 
Finanse 
przedsiębiorstwa na 
rynku globalnym   

 18       18 4 EP, Proj, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Finanse 
przedsiębiorstwa na 
rynku globalnym   
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych koncepcji zarządzania finansami w przedsiębiorstwach krajowych, które prowadzą współpracę międzynarodową i  w 
przedsiębiorstwach międzynarodowych.  Prezentowane problemy analizowane będą z punktu widzenia menedżerów w przedsiębiorstwach, które nie są instytucjami 
finansowymi. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzne czynniki ryzyka związane z wymianą międzynarodową. W trakcie realizacji kursu każda sytuacja i decyzja 
analizowana będzie z uwzględnieniem krótko i długoterminowych konsekwencji dla przedsiębiorstwa w postaci przepływów pieniężnych, zmiany ryzyka funkcjonowania. W 
trakcie zajęć będą wykorzystywane arkusze kalkulacyjne. 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. 
2. Rynki walutowe. Typy transakcji. 
3. Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego. Ryzyko konwersji, transakcyjne, ekonomiczne. Pomiar i analiza. 
4. Zarządzanie ryzykiem konwersji.  
5. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym.  
6. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym.  
7. Budżetowanie kapitałowe międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Analiza efektywności i czynników ryzyka.  
8. Długookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
9. Krótkookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
10. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Optymalizacja.  
11. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Problemy identyfikacji.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05  K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03   S3_U04    S3_U05    S3_K01 
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Nazwa przedmiotu 
Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 EP, Proj B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu Ocena 
przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 
 

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy regresji. Model 

Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza symulacyjna (analiza 

Monte Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
14. Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 EP, T B Zarządzanie i jakość  

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

18        18 3 EP,T B Ekonomia i finanse  
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład
 Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
 Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
 Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
 Negocjacyjny diament 
 Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 
Ćwiczenia 
GRA 1 

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
 kotwica i interesy 
 kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
 ujawnianie informacji 
 przekonywanie 
 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
 rozmowa o interesach 
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GRA 3 
 sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
 budowa złotego mostu 
 sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
 kreatywne negocjacje 
 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
 budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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II przedmioty specjalności- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  

Nazwa przedmiotu 
Finanse grup 
kapitałowych   

 18       18 4 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Finanse grup 
kapitałowych   

1. Rodzaje grup kapitałowych i motywy ich tworzenia 
2. Specyfika sprawozdawczości grupy kapitałowej 
3. Analiza sprawozdań skonsolidowanych 
4. Źródła finansowania grupy kapitałowej 
5. Transfery wewnętrzne przy wykorzystaniu metody poolingu 
6. Ceny transferowe – rozwiązanie finansowe i podatkowe 
7. Podatkowa grupa kapitałowa 
8. Cienka kapitalizacja – konsekwencje podatkowe 
9. Strategie rozwoju grup kapitałowych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W04  S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U05   S3_K01    
 

Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 

 18       18 4 EP, Proj, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 
 
 

1. Informacja dla zarządzania. Ewolucja rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Idea koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów 
(ZPRK). 

2. Analiza progu rentowności jako narzędzie podejmowania krótkookresowych decyzji w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zastosowanie funkcji Analiza warunkowa 
arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania praktycznych problemów zarządczych. 

3. Zastosowanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń wartości pieniądza i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
4. ZPRK w procesie podejmowania decyzji i kontroli., koncepcja: zasobów, działań, obiektów kosztów, nośników kosztów zasobów, nośników kosztów działań. 
5. Analiza danych z systemu finansowego, danych pozafinansowych (dane symulacyjne), przygotowanie informacji do zasilenia danymi modelu rachunku kosztów. 
6. Przy wykorzystaniu Excela budowa modelu zgodnego z koncepcją ZPRK dla analizowanego przypadku, kalkulacja kosztów i analiza uzyskanych wyników kosztu 

wytworzenia obiektów kosztowych i jego struktury.  
7. Za pomocą modułu Rachunek Kosztów Procesów (RKP) systemu informatycznego do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS dla analizowanego przypadku 

odwzorowanie modeli: kosztów, zasobów, centrum kosztów, mapy procesów, nośników kosztów, przeprowadzenie kalkulacji i analiza uzyskanych wyników. 
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8.  Analiza rentowności obiektów kosztowych, zarządzanie efektywnością zasobów. 
9. Wykorzystaniu modułu RKP do wyznaczenia kosztów niewykorzystanych zasobów w ZPRK, kalkulacja kosztów zasobów niezbędnych dla realizacji planowanych 

przedsięwzięć 
10. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa. Odwzorowanie zależności przyczynowo – skutkowych w celu koncentracji zasobów przedsiębiorstwa na jego strategię  przy 

wykorzystaniu systemu informatycznego ADOscore. 
Klasyfikacja i funkcjonalności różnych narzędzi IT wspierających zarządzanie strategią i wydajnością przedsiębiorstwa, ich zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S S3_W02   S3_W03  S3_U01   S3_U03    S3_U04    S3_U05   S3_K01   
 

Nazwa przedmiotu 
Finanse 
behawioralne 

 18       18 4 EP, Proj, B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  
Finanse 
behawioralne 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji finansów behawioralnych na tle finansów neoklasycznych z punktu widzenia menedżera przedsiębiorstwa 
analityka rynku finansowego. Wiedza ta pozwoli zrozumieć zachowania menedżerów oraz inwestorów, których nie można objaśnić wykorzystując finanse neoklasyczne. Program 
opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim książki: Shefrin H. Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. 

1. Podstawy neoklasycznej teorii finansów. Efektywność rynku. Teoria portfelowa. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu. Racjonalne zachowania.  
2. Behawioralne podejście do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Skłonności poznawcze i motywacyjne inwestorów.  
3. Wycena. Tradycyjne podejście do wyceny. Heurystyki wyceny. 
4. Decyzje inwestycyjne. Efekt „pychy” (overconfidence). Nadmierny optymizm. Porzucenie projektu ze stratami.  
5. Postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Tradycyjne postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Menedżerowie i rynkowa stopa zwrotu. Błędy estymacji premii za ryzyko rynkowe.  
6. Decyzje przedsiębiorstwa na nieefektywnym rynku kapitałowym. Anomalie. Ograniczenia arbitrażu. Ocena zysków. Pierwotne emisje akcji.  
7. Struktura kapitału i polityka dywidend. Market timing. Behawioralne APV. Wykupy akcji. Krótko i długoterminowi inwestorzy – potencjalne konflikty. Behawioralny cykl 

życia. Kateringowe teorie dywidend.   
8. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Systemy wynagradzania menedżerów. „Pycha” menedżerów. Problemy „kreacji” wyników. 
9. Fuzje i przejęcia. Tradycyjne przesłanki fuzji. Hubris hypothesis. Racjonalni menedżerowie, nieracjonalni inwestorzy. Racjonalni inwestorzy, nieracjonalni menedżerowie.  
10. Krytyczna analiza finansów behawioralnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

18        18 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
 zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
 metodami koordynacji polityki budżetowej, 
 modelami rozwoju regionalnego, 
 teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
 pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
 procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
 strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
 typami działań projektowych, 
 zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 
 9       9 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

11. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

12. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

13. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

14. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

15. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 



79 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 18       18 4 T, E (prezentacja), 
Aktywność na 
zajęciach (praca z 
aktami prawnymi, 
danymi 
statystycznymi) 

B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System 
podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

 Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i 
stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

 Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

 Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 
Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 

 Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 
zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 
transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
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6. Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
7. Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
8. Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W04  S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Strategie cen 

 18       18 4 T, Proj, Aktywność 
na zajęciach, 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategie cen 
 
 
 

1. Podejścia do decyzji cenowych w przedsiębiorstwie  
2. Podejście kosztowe  
3. Podejście klientowskie 
4. Podejście konkurencyjne 
5. Podejście rynkowe   
6. Podejście marketingowe 
7. Studium przypadku KGHM Polska Miedź  
8. Automatyzacja decyzji cenowych – boty cenowe  
9. Pierwsze przybliżenie cenowe – pozycjonowanie cenowe. 
10. Grupy cenowe  
11. Strategie cenowe  
12. Studium przypadku – przedstawiające strategie cen (Southwest Airlines, Piwo EB, Harvard Business School) 
13. Drugie przybliżenie cenowe – wyznaczenie dopuszczalnego przedziału cenowego 
14. Dolna granica przedziału cenowego 
15. Górna granica przedziału cenowego  
16. Trzecie przybliżenie – wielowymiarowa analiza wariantów cenowych 
17. Analiza popytu 
18. Analiza konkurencji 
19. Analiza opłacalności  
20. Studium przypadku - Rejs 
21. Czwarte przybliżenie – wyznaczenie ceny podstawowe 
22. Kalkulacja finalnej ceny  
23. Studium przypadku – Czy obniżyć cenę  
24. Piąte przybliżenie – określenie odchyleń od ceny podstawowej 
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25. Formy różnicowania cen  
26. Studium przypadku – Legia Warszawa 
27. Studium przypadku – Atlantic Computer – ceny systemów produktów (pakietowe) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W05   S3_U01   S3_U02   S3_U03    S3_U04    S3_U05    S3_K01    S3_K02  
 

Nazwa przedmiotu 
Controlling finansowy  

 9       9 2 T, Aktywność na 
zajęciach, 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Controlling 
finansowy 
 

1. Istota controllingu 
 definicja oraz geneza powstania   
 zasadnicze cele stosowania controllingu  
 główne zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie 

2. Klasyfikacja systemów controllingu przy wykorzystaniu  różnorodny chnkryteriów podziału 
 rodzaje oraz odmiany controllingu 
 controlling  a  rachunkowość finansowa  i  zarządcza 

3. Odpowiedzialność  i  zadania controllera w przedsiębiorstwie działającym  na  wolnym  rynku 
 metodyka pracy 
 dostępne  instrumentarium 
 zakres odpowiedzialności personalnej 

4. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
 modyfikacja struktury zarządzania oraz wymogi systemu informacji w firmie ekonomiczno – finansowej 
 tworzenie ośrodków odpowiedzialności 
 wymagania raportów controllingu – zasady tworzenia informacji kontrolno – decyzyjnej 

5. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 
 przygotowanie zmian 
 poszczególne etapy wdrażania 

6. Controlling w rutynowej działalności firmy 
 obszary zastosowania 
 zalety i wady istniejące ograniczenia w zastosowaniu 

7. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
 dezagregacja celów w ośrodkach odpowiedzialności 
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 budżetowanie  
 techniki analizy kosztów  
 kontrolno – wynikowe rachunki zysków 
 próg rentowności 
 rola balanced scorecard 

8. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
 budżety rzeczowe   
 budżety  finansowe 
 przykłady budżetowania w centrum kosztów 
 określanie granic tolerancji w danych budżetowych 

9. Ocena ośrodków odpowiedzialności (omówienie na przykładach) 
 mierniki oceny a systemy motywacji 
 przykłady mierników oceny centrum przychodów 
 przykłady mierników oceny centrum kosztów 

10. Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S3_W01  S3_W02   S3_W03  S3_W05   S3_U01   S3_U05    S3_K01    S3_K02    

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 
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5.4. Semestr dla specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Zaawansowane zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do 
ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
 
15. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
16. Wartość i użyteczność 
17. Decyzje inwestycyjne 
18. Ryzyko i stopa zwrotu. 
19. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
20. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
21. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
22. Koszt i struktura kapitału. 
23. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
24. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
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25. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
26. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
27. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
28. Nierozwiązane problemy finansów. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Instytucje 
finansów publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
 pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
 sektor finansów publicznych  
 formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
 systematyka i źródła prawa finansowego  
 podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
 pojęcie i rodzaje środków publicznych  
 cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
 praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
 pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
 rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
 źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
 skarbowe papiery wartościowe  
 źródła i struktura zadłużenie krajowego  
 źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
 pojęcie i funkcje budżetu państwa  
 zasady budżetowe  
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 funkcje budżetu  
 klasyfikacja budżetowa  
 wydatki i dochody budżetu państwa  
 procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
 pojęcie budżetu jst 
 opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
 wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
 ubezpieczenia społeczne  
 system ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
 pojęcie prawa dewizowego 
 system walutowy  
 kurs walutowy  
 wymienialność złotego  
 denominacja  
 konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
 pojęcie i rodzaje banków  
 zasady licencjonowania banków  
 operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
 Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

18        18 3 EP, T B Ekonomia i finanse 
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Treści programowe dla 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B Nauki humanistyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 18       18 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Metody 
badań w zarządzaniu 
finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
 metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska 

finansowe); 
 zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
 testy odporności wyników badań (robustness checks); 
 analizy przypadków w finansach; 
 cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
 przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność 

zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
 analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
 zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
 metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
 zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
 zjawisko zarządzania dochodami. 
 wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
 wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 

Nazwa przedmiotu 
Umowy w instytucjach 
publicznych  

 18       18 4 T. B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Umowy w 
instytucjach publicznych  

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych: 
a) zamawiający 
b) wykonawca 
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2. Zasady zamówień publicznych. 
3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania 
b) wyłączenie pracownika 
c) wykluczenie wykonawcy 
d) podstawowe dokumenty w postępowaniu 

- ogłoszenie o zamówieniu 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. 
a) tryby podstawowe: 

- przetarg nieograniczony 
- przetarg ograniczony 

b) tryby dodatkowe 
- negocjacje z ogłoszeniem 
- dialog konkurencyjny 
- negocjacje bez ogłoszenia 
- partnerstwo innowacyjne 
- zamówienia z wolnej ręki 
- zapytanie o cenę 
- licytacja elektroniczna 

5. Konkurs. 
6. Umowa ramowa. 
7. Unieważnienie postępowania 
8. Kryteria wyboru oferty. 
9. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych. 
10. Środki ochrony prawnej. 
11. Partnerstwo publiczno-prywatne: 

a) Formy partnerstwa-publiczno-prywatnego, 
b) Sposoby zawierania umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

12. Prawa i obowiązki partnera publicznego i partnera prywatnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_K01    S4_K02  
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Nazwa przedmiotu  
Dyscyplina finansów 
publicznych 

 18       18 4 T, Proj. B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Dyscyplina 
finansów publicznych 
 

1.Wstęp do finansów publicznych – prawa i obowiązki organu stanowiącego i wykonawczego 
2.Podstawy gospodarowania środkami publicznymi – prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 
3.Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 
4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- pojęcia ogólne 
- definicje 
- zakres przedmiotowy 
- zakres podmiotowy 
- okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
6.Procedury i zasady postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 
7.Prawidłowość sporządzania orzeczeń i uzasadnień 
8.Materialne podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
9.Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 
10.Analiza problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych 
11.Dyscyplinarne ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 
12.Zasady i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień finansowanych ze środków UE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04   S4_U05    S4_K01    S4_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Podatki 
 

 18       18 4 T, Projekt B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu Podatki 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System 
podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
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 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie 
dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

 Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa opodatkowania i 
stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

 Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

 Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, 
Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru 

 Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami akcyzowymi 
zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, Podatek od środków 
transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
 Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
 Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań 

podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
 Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06,  K_K01, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01    S4_K02  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

18        18 3 EP,T B Ekonomia i finanse  
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład
 Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
 Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
 Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
 Negocjacyjny diament 
 Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
 kotwica i interesy 
 kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
 ujawnianie informacji 
 przekonywanie 
 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
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 rozmowa o interesach 
GRA 3 

 sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
 budowa złotego mostu 
 sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
 kreatywne negocjacje 
 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
 budowanie przewagi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej  

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 

Nazwa przedmiotu 
Optymalizacja 
opodatkowania 

 18       18 4 T, Proj. B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Optymalizacja 
opodatkowania 
 

1. System podatkowy 
2. Pojęcie i granice optymalizacji podatkowej – unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania 
3. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) 
4. Krajowa optymalizacja podatkowa 

a. Optymalizacja podatków dochodowych – odroczenie zapłaty podatku, podwyższona amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
samochód w firmie, zwolnienia podatkowe 

b. Optymalizacja podatków pośrednich 
5. Międzynrodowa optymalizacja podatkowa 
6. Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

a. Dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa o Dywidendach, Dyrektywa o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych, Dyrektywa Połączeniowa) 
b. Klauzule ograniczenia korzyści traktatowych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Limitation on Benefits) 

7. Konwencja MLI i jej skutki dla optymalizacji podatkowej 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01     
 

Nazwa przedmiotu 
Rachunkowość 
podatkowa 

 18       18 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Rachunkowość 

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek prowadzenia ksiąg 
rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej. Zasady 
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podatkowa   ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności, a podatkiem 
dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w podatku dochodowym w 

tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego. 
14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku dochodowym. 
15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, koszty różnych wariantów, 

wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U05    S4_K01    S4_K02    
 

Nazwa przedmiotu 
Finanse instytucji 
niedochodowych  

 18       18 4 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 



97 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Finanse 
instytucji 
niedochodowych 

1. Sektorowy układ gospodarki 
a. sektor rynkowy i jego specyfika 
b. sektor publiczny i jego cechy 
c. III sektor i jego charakterystyka 
d. III sektor a sektor publiczny i rynkowy 

2. Klasyczne instytucje niedochodowe 
3. Modele finansowania usług społecznych 
4. Źródła finansowania instytucji niedochodowych 

a. środki ludności,  
b. środki przedsiębiorstw,  
c. środki publiczne (budżetowe) 

5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i ich finansowanie 
6. Fundacje – organizacja i finansowanie 
7. Stowarzyszenia – organizacja i finansowanie 
8. Przedsiębiorstwa społeczne – spółdzielnie socjalne, Centra Inicjatyw Społecznych – organizacja i finansowanie 
9. Działalność pożytku publicznego – finansowanie 
10. Sponsorowanie instytucji niedochodowych 

a. sposoby sponsorowania i typy sponsorów 
b. umowy sponsorskie 
c. sponsoring a prawo podatkowe 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_U01 U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U05    S4_K01    S4_K02    
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

18        18 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 

 zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
 metodami koordynacji polityki budżetowej, 
 modelami rozwoju regionalnego, 
 teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
 pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
 procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
 strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
 typami działań projektowych, 
 zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa 

 9       9 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

16. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
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f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

17. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

18. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

19. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

20. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU  B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 
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Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 

Nazwa przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe 

 18       18 4 T B Nauki prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowe prawo 
podatkowe 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i nieograniczony obowiązek 

podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. 

2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne (multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

2.3.1. Wyłączenie (zwolnienie pełne) a wyłączenie (zwolnienie) z progresją. 
2.3.2. Zaliczenie (kredyt podatkowy) pełne a zaliczenie (kredyt podatkowy) zwykłe. 
2.3.3. Szczególne rodzaje ograniczenia zaliczenia (kredytu podatkowego): według kategorii dochodu (tzw. Per-Income Limitation) i według kraju 

uzyskania dochodu (tzw. Per-Country Limitation). 
3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 

3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola oficjalnego Komentarza do 
Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, przedmiotowy i 

podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej 
dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), zakres pojęcia i 
prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat dywidend, odsetek i 
należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent Services and Directors’ 

Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen transferowych (Transfer 
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Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

4. Raje podatkowe (Tax Havens) 
4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. Konsekwencje prawo-

podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 
5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02  K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02    S4_U05   S4_K01    S4_K02    
 

Nazwa przedmiotu  
Ubezpieczenia społeczne 

 18       18 4 T B Nauki prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Ubezpieczenia społeczne 
 
 

1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego 
2. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 
3. System ubezpieczeń społecznych – analiza prawna (pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego, zakres ochrony prawnej) 
4. Finansowanie ubezpieczenia społecznego – składka na ubezpieczenie społeczne (zasady ustalenia, podstawa wymiaru, wysokość) 
5. Organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce 
6. Obowiązek ubezpieczenia społecznego w polskim prawie (ustawowe tytuły obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zasady dobrowolnego przystąpienia do 

ubezpieczenia) 
7. Ubezpieczenie emerytalne (zasady systemu emerytalnego, pojęcie filarowości, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje emerytur w polskim systemie 

ubezpieczenia społecznego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru, kumulacje z innymi świadczeniami oraz dochodami, zapewnienie realnej 
wartości świadczeń, 

8. Ubezpieczenie rentowe (zasady systemu rentowego, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, warunki nabycia prawa 
do świadczeń, zasady wymiaru, zasady łączenia z innymi świadczeniami i dochodami) 

9. Ubezpieczenia chorobowe (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady wymiaru) 
10. Ubezpieczenie zdrowotne (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, prawo do świadczeń, zasady udzielania świadczeń) 
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11. Ubezpieczenie wypadkowe (zasady, założenie konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, pojęcie prawne wypadek przy pracy, świadczenia z ubezpieczenia 
wypadkowego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru i udzielania) 

12. System świadczeń z tytułu bezrobocia (zasady, zakres osobowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń) 
13. System pomocy społecznej (zasady, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń) 
14. System świadczeń rodzinnych (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń 
15. Zabezpieczenie społeczne w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i w regulacjach Unii Europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K02  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_W05   S4_U01   S4_U02   S4_U03    S4_U04    S4_U05    S4_K01    S4_K02   S4_K03 
 

Nazwa przedmiotu 
Budżetowanie w sektorze 
publicznym 

 9       9 2 T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Budżetowanie w sektorze 
publicznym 
 

1. Cechy i funkcje budżetu w sektorze finansów publicznych. 
2. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania finansami jednostek finansów publicznych. 
3. Metody budżetowania w sektorze publicznym.  
4. Ewolucja procesów planistycznych w jednostkach finansów publicznych. 
5. Zasady opracowania budżetu - przegląd regulacji prawnych.  
6. Pragmatyka opracowania budżetu zadaniowego 

6.1 Definicja „układu zadaniowego”, zakres planowania zadaniowego, systematyka dokumentów planistycznych. 
6.2 Standard formułowania celów: macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna. 
6.3 Zasady definiowania mierników: pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań, powiązanie mierników z celami, przykłady mierników poprawnych 

i niepoprawnych. 
6.4 Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu; metody i techniki oceny efektywności i skuteczności, metody i techniki monitoringu – system sprawozdawczości BZ, 

metody i techniki ewaluacji. 
6.5 Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy, skonsolidowany plan wydatków 

na rok budżetowy i dwa kolejne lata, programy wieloletnie w ujęciu zadaniowym, realizacja budżetu zadaniowego. 
6.6 Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego: podstawy prawne, możliwe rozwiązania, rozliczenie wydatków pośrednich, rachunek kosztów, klasyfikacja 

tradycyjna a zadaniowa. 
7. Uchwalanie i wykonywanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych a dyscyplina finansów publicznych. 
8. System kontroli budżetowej: pojęcie, znaczenie i rodzaje kontroli; elementy kontroli wg modelu COSO; standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora 

finansów publicznych;  organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 
9. Zarządzanie ryzykiem w kontroli budżetowej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01   

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S4_W01  S4_W02   S4_W03  S4_W04  S4_U01   S4_U02   S4_U05  S4_K01  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

5.5 Semestr dla specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 

 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowane 
zarządzanie finansami w 
przedsiębiorstwie 

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem 
przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał 
zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego 
podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball. 
Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) 
McGraw-Hill 2017. 
 
1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
1. Wartość i użyteczność 
2. Decyzje inwestycyjne 
3. Ryzyko i stopa zwrotu. 
4. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
5. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
6. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
7. Koszt i struktura kapitału. 
8. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
10. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
11. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
12. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
13. Nierozwiązane problemy finansów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 EP, Proj, SP,T B Nauki prawne  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 
Instytucje finansów 
publicznych 

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
 pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
 sektor finansów publicznych  
 formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
 systematyka i źródła prawa finansowego  
 podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
 pojęcie i rodzaje środków publicznych  
 cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
 praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
 pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
 rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
 źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
 skarbowe papiery wartościowe  
 źródła i struktura zadłużenie krajowego  
 źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
 pojęcie i funkcje budżetu państwa  
 zasady budżetowe  
 funkcje budżetu  
 klasyfikacja budżetowa  
 wydatki i dochody budżetu państwa  
 procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
 pojęcie budżetu jst 
 opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
 wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
 ubezpieczenia społeczne  
 system ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
 pojęcie prawa dewizowego 
 system walutowy  
 kurs walutowy  
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 wymienialność złotego  
 denominacja  
 konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
 pojęcie i rodzaje banków  
 zasady licencjonowania banków  
 operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
 Narodowy Bank Polski 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

Nazwa przedmiotu 
Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 EP, T B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji 
biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i 
relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia 
biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01,  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 
 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3 EP, Proj, SP,T B Nauki humanistyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

 18       18 2 Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Metody badań w 
zarządzaniu finansami 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku 
Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
 metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe); 
 zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
 testy odporności wyników badań (robustness checks); 
 analizy przypadków w finansach; 
 cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
 przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, procykliczność zmiennych 

finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
 analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
 zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
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 metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
 zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
 zjawisko zarządzania dochodami. 
 wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
 wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,   
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

II przedmioty specjalności – Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne  

Nazwa przedmiotu 
Giełda i jej otoczenie 

 18       18 4 Praca pisemna, EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Giełda i jej otoczenie 
 

1. Regulacje UE dotyczące rynku regulowanego i nieregulowanego 
 Giełda, warunki dopuszczeni 
 Zorganizowane formy obrotu poza rynkiem regulowanym 
 Instrumenty instytucje obrotu rynku pieniężnego 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym i pieniężnym 
 Zakres działania i kompetencje Banku Centralnego 
 Kompetencje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego  
 Kontrola rynku instrumentów pochodnych 

3. Rynek giełdowy 
 Zasady listingu spółek giełdowych 
 Zlecenia wyróżniane prze giełdę 
 Standardowe zlecenia maklerskie 
 Animatorzy rynku 
 Transakcje pakietowe 

4. Przebieg sesji giełdowej  
 Fixingi otwarcia i zamknięcia 
 Regulacje płynności obrotu (widełki stałe i ruchome) 
 Krótka sprzedaż na GPW i innych giełdach 
 Członkowie zdalni i ich znaczenie 
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 Zlecenia algorytmiczne i zjawisko HFT 
 etapy sesji giełdowej 

5.  Działanie KDPW 
 zasada Central Counter Partner 
 raporty z przebiegu sesji 
 rejestracje przepływów papierów wartościowych 
 rejestracja przepływów pieniężnych 
 członkowie rozliczający i inni 

6. Rynki występujące przy giełdzie i ich znaczenie  
 Brytyjski AIM 
 Rynek New Connect  
 Rynek Catalyst i Bond Spot 
 Formy i warunki organizacji obrotu (price i order driving) 

7. Rynek międzybankowy  
 Instrumenty i wielkości transakcji 
 Bank centralny jako agent emisji papierów skarbowych 
 Operacje REPO i RREPO 
 Bon pieniężny i bon skarbowy 
 Operacje zakazane 

8. Dom maklerski 
 Organizacja wewnętrzna 
 Rozliczania operacji inwestorów 
 Marże maklerskie 
 Odpowiedzialność maklera i transakcje zakazane 

9. Źródła informacji dla inwestorów  
 Obowiązki informacyjne spółek 
 Reuters i Bloomberg 
 Wpływ giełd światowych na kursy polskich spółek 
 Regulacje dotyczące plotki i insider trading 
 System informowania o wydarzeniach w spółkach 

10. Błędu i mity rynku finansowego 
 Rzeczywiste i iluzoryczne przewagi inwestorów 
 Zróżnicowanie ryzyka i jego przyczyn  
 Rola blue chips na giełdzie 

11. Obszary podatne na manipulacje 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U06    S52_K01    S5_K02  

 

Nazwa przedmiotu 
Fundusze inwestycyjne  
 

 18       18 4 EP B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
Fundusze inwestycyjne  
 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych 

 Historia i geneza  
 Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce 
 Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 

3. Typologia funduszy inwestycyjnych 
 kryterium prawne 
 kryterium ekonomiczne 

4. Organizacja funduszy inwestycyjnych 
 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
 Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN) 
 Depozytariusz 
 Agent transferowy  

5. Fundusze indeksowe (ETF) 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
 Operacje 
 Rynek ETF w Polsce i na świecie 

6. Fundusze Hedgingowe 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
 Operacje 
 Rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie 

7. Fundusze Private Equity 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
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 Transakcje 
 Rynek funduszy private equity w Polsce i na świecie 

8. Fundusze Venture Capital 
 Zalety i wady 
 Struktura prawna 
 Transakcje 
 Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie 

9. Alternatywne formy inwestowania/źródła finansowania przedsiębiorstw 
 Crowdfunding 
 Aniołowie biznesu 
 Emisja ICO 

10. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
 Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

 Rodzaje ryzyka 
 Źródła ryzyka  

 Sposób pomiaru efektywności funduszu 
 Miary efektywności i ryzyka 
 Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U06    S52_K01  

 

Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana 
analiza instrumentów 
dłużnych 

 18       18 4 EP, Proj, B Ekonomia i finanse 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Zaawansowana 
analiza instrumentów 
dłużnych 
 

1. Własności instrumentów dłużnych. Analiza wg kryterium: 
 kuponu  
 ryzyka emitenta 
 rodzai zabezpieczeń 
 innowacje na rynku instrumentów dłużnych 

2. Rynki obrotu dla instrumentów dłużnych 
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 rynek pierwotny 
 rynek wtórny 
 platformy obrotu 
 międzynarodowy rynek obligacji 
 indeksy obligacji 
 benchmarki i współczynniki konwersji 

3. Cena obligacji i jej rentowność 
 kalkulacja ceny obligacji przy różnych kuponach 
 standardowa rentowności obligacji (YTM) 
 cena czysta, nominalna, z kuponem 

4. Ryzyko inwestycji w instrumenty dłużne 
 ryzyko stopy procentowej  
 ryzyko kredytowe 
 ryzyko polityczne 
 ryzyko walutowe 
 ryzyko płynności 
 mierniki ryzyka inwestycji w instrumenty dłużne 

5. Poziom i struktura natychmiastowych stóp procentowych 
 krzywa rentowności i czynniki ją  kształtujące 
 prima rate 
 warunki powstawania odwróconej krzywej rentowności 
 spread kredytowy 
 wrażliwość stóp procentowych na czynniki zewnętrzne 

4. Teorie i modele kształtowania się struktury stóp procentowych  
 teoria oczekiwań  
 teoria preferencji płynności  
 teoria segmentacji rynku 

5. Poziom i struktura terminowych stóp procentowych 
 modelowanie stóp terminowych 
 czynniki wpływające na strukturę stóp terminowych 
 krzywe forward 

6. Analiza obligacji standardowych 
 zależność cena/stopa zwrotu  
 średni termin wykupu obligacji  
 czas zwrotu obligacji (duration) 
 wrażliwości obligacji na zmiany stóp bazowych 
 wypukłość obligacji (convexity) 

7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi  
 obligacje z opcją 
 obligacje zamienne na akcje 
 obligacje przychodowe 
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8. Obligacje w długu publicznym 
 - przesłanki różnicowania zapadalności 
 - procedura emisji 
 - ryzyko kredytowe obligacji samorządowych i zagranicznych 

9. Analiza ryzyka kredytowego dla instrumentów dłużnych 
 rating obligacji (poziom inwestycyjny, spekulacyjny) 
 agencje ratingowe 
 kalkulacja wskaźników oceny ryzyka kredytowego 

10. Zabezpieczanie ryzyka inwestycji w obligacje 
 kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Total Return Swap) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_U01   S5_U02   S5_U03   S5_U06    S52_K01  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 EP, T B Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Strategia 
organizacji 

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
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3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02  
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Międzynarodowy system 
finansowy  

18        18 3 EP,T B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Międzynarodowy system 
finansowy 

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_K01 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 EP, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu  Negocjacje 

Wykład
 Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, 

rodzaje interesów) 
 Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, 

stosunki stron) 
 Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
 Negocjacyjny diament 
 Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 
GRA 1 

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
 kotwica i interesy 
 kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
 ujawnianie informacji 
 przekonywanie 
 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
 rozmowa o interesach 

GRA 3 
 sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
 budowa złotego mostu 
 sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
 kreatywne negocjacje 
 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
 budowanie przewagi 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02 K_U03 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

         3  B humanistyczne 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

efekty charakterystyczne dla nauk humanistycznych 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

nie dotyczy 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 PP – konspekt pracy 
magisterskiej 

B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
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Zajęcia do wyboru 1  9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy przedmiotów: 
Konwersatorium English 1 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 1 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów uczenia 
się dla programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  

 18       18 4 EP,  Praca pisemna B Ekonomia i finanse 

Treści  programowe  1. Pojęcie ryzyka finansowego – klasyfikacja i analiza. 
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dla  przedmiotu 
Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  
 
 

 ryzyko a niepewność 
 ryzyko akceptowane 
 kumulacja i segmentacja obszaru ryzyka 

2.  Rodzaje ryzyka i główne obszary ich występowania 
 ryzyko systemowe i niesystemowe 
 ryzyko rynku, stopy procentowej, walutowe, polityczne 
 prawne, operacyjne, zarzadzania, finansowe 

3. Rozkład stóp zwrotu. Wykorzystania w praktyce rozkładu normalnego. 
 problem „grubych ogonów” i sposób jego rozwiązania 
 rozkład normalny a rozkład rzeczywisty kursów rynkowych  
 zmienność wariancji 
 wariancja historyczna i implikowana 

4. Koncepcja miary ryzyka: 
 miary zmienności 
 miary zagrożenia 
 miary wrażliwości 

5. Kalkulacja ryzyka z wykorzystaniem: 
 miernika wartości narażonej na ryzyko - VAR 
 metody symulacji Monte Carlo 

6. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka: 
 operacje zabezpieczające 
 operacje spekulacyjne 
 arbitraż 

7. Kontrakty terminowe analiza i wycena: 
 kontrakty futures a kontrakty forward 
 kontrakty na stopę procentową, bony, obligacje  
 kontrakty na akcje i indeksy akcji  
 kontrakty na waluty 

8. Transakcje swap – analiza i zastosowanie: 
 swap procentowy 
 swap walutowy 
 swap walutowo-procentowy 

9. Wycena kontraktów swap 
10. Opcje - analiza i wycena 

 rodzaje opcji 
 wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji 
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 zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży 
 model dwumianowy 
 model Blacka-Scholesa 

11. Czynniki wpływające na cenę opcji i ich kalkulacja  
 współczynnik Delta (wpływ zmiany ceny instrumentu bazowego) 
 współczynnik Theta (wpływ czasu pozostałego do wygaśnięcia) 
 współczynnik Vega (wpływ zmienności instrumentu bazowego) 
 współczynnik Rho (wpływ stopy procentowej) 
 wrażliwość ceny opcji na inne czynniki 

12. Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03  K_U06  K_K01  

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U06    S52_K01    

 
 

Nazwa przedmiotu 
Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 EP,  Praca pisemna B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
dla przedmiotu 
Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 
 
 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.  
z punktu widzenia analityka rynku kapitałowego, który przeprowadza wyceny dla różnych grup interesów zaangażowanych w danej jednostce w różnych sytuacjach decyzyjnych, 
takich jak: sprzedaż jednostki, kupno, upublicznienie spółki, połączenia, wspólne przedsięwzięcia, restrukturyzacje,….  Prezentowana teoria będzie ilustrowana praktycznymi 
przykładami z publicznego i niepublicznego rynku kapitałowego. W trakcie realizacji kursu analizy prowadzone będą z  wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
 Istota wartości przedsiębiorstwa. Cele wycen. Typologia wartości, Grupy interesów w przedsiębiorstwie. 
 Metody wyceny przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do metod dyskontowych, mnożnikowych, majątkowych, mieszanych. 
 Podstawy informacyjne wyceny przedsiębiorstwa. Elementy analizy fundamentalnej: analiza makroekonomiczna, sektorowa i analiza finansowa przedsiębiorstwa. Zakres due 

diligence.  
 Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstwa. Wycena kosztu kapitału i przepływów pieniężnych.  

Przepływy pieniężne dla właściciela i przepływy operacyjne. Skorygowana wartość bieżąca (APV). Projektowanie przepływów pieniężnych. 
 Metody mnożnikowe wyceny przedsiębiorstwa. Warunki stosowania.  
 Podejście opcyjnie w wycenie przedsiębiorstwa. Zastosowanie modelu Black-Scholesa i modelu dwumianowego. Wycena elastyczności. 
 Metody majątkowe wyceny. 
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 Wycena przedsiębiorstw w „nietypowych sytuacjach”, np.:  zagrożonych upadłością, w trakcie restrukturyzacji, prowadzących działalność sezonową, szybko rozwijających 
się, wycen dla potrzeb przejęć międzynarodowych.  

 Wycena instytucji finansowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U05    S5_U06    S52_K01   

 

Nazwa przedmiotu 
Fintech (Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

 9       9 2 EP, aktywność B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu Fintech 
(Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych świadczonych przy użyciu nowych 
technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

 obszary działalności i definicja FinTech, 
 segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
 rozwój rynku światowego, 
 cechy charakterystyczne FinTech, 
 przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
 ryzyko FinTech, 
 otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
 miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
 technologia blockchain (analiza use case’ów), 
 wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
 ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
 opisuje modele działalności firm FinTech, 

zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U02   S5_U03    S5_U05    S5_U06    S52_K01     

 

Nazwa przedmiotu 
Zarządzanie 
portfelem 

 9       9 2 Praca pisemna, 
Projekt 

B Ekonomia i finanse 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 
Zarządzanie 
portfelem 
 
 

1. Charakterystyka portfela – stopa zwrotu i ryzyko 
 oczekiwana stopa zwrotu z portfela 
 ryzyko portfela 
 kowariancja i współczynnik korelacji 
 teoria użyteczności i awersja do ryzyka 
2. Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 
 rodzaje portfeli inwestycyjnych 
 polityka inwestycyjna 
 strategie inwestycyjne 
 dobór aktywów portfela 
3. Dywersyfikacja ryzyka portfela inwestycyjnego  
 dywersyfikacja wg. branży/ sektorów  
 dywersyfikacja wg. różnych kategoriach ratingowych  
 dywersyfikacja Markowitza 
4. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 
 konstrukcja modelu  
 linia rynku kapitałowego CML (Capital Market Line)  
 linia papierów wartościowych SML (Security Market Line) 
 teoria arbitrażu cenowego  
5. Zarządzanie portfelem 
 zarządzanie portfelem akcji 
 zarządzanie portfelem obligacji  
 bootstraping 
 zarządzanie aktywne 
 zarządzanie pasywne 
 zarządzanie krótko- i długookresowe 
6. Benchmarki i ocena efektywności zarządzania portfelem 
 mierniki efektywności (Sharpe'a, Treynora, Jensena) 
 pojęcie benchmarku. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_U01   S5_U03    S5_U04    S5_U05    S52_K01     

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 138 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin

Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka ekonomiczna w 
UE 

18        18 3 EP B Ekonomia i finanse  

Treści programowe dla 
przedmiotu Polityka 
ekonomiczna w UE 

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 

 zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
 metodami koordynacji polityki budżetowej, 
 modelami rozwoju regionalnego, 
 teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
 pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
 procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
 strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
 typami działań projektowych, 
 zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W03 K_W05  K_W06 K_U01 K_U05 K_K03 
 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 EP B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Etyka w 
biznesie 

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, 
postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, 

wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny 

Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie 

odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, 

programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action 
Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia 
pracownicza, Whistleblowing. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 
K_W01,K_W04, K_W05, K_U01, K_U06, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

Symulacyjna gra giełdowa  9       9 2 GD, Proj, SP,T B Nauki o zarządzaniu i 
jakości  
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Treści programowe dla 
przedmiotu Symulacyjna 
gra giełdowa 

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie inwestowania oraz 
związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i otrzymywanie na bieżąco wyników 
podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup 
biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

21. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

22. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

23. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

24. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

25. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_K01  
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny).     
 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe dla 
przedmiotu Zajęcia do 
wyboru 2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Obejmują wybrane efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 PP, EU B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe dla 
przedmiotu Seminarium 
magisterskie 

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K03

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 
 

Nazwa grupy 
przedmiotów: 
Konwersatorium English 
2 

 9       9 2 - B Nauki o zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 
Konwersatorium English 
2 

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U04 i inne efekty kierunkowe– uzależnione od treści wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

Przedmiot kierunkowy (wspólny). 

II przedmioty specjalności – Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

Nazwa  przedmiotu  Prawo 
spółek i ład korporacyjny  

 18       18 4 T B Nauki prawne 

Treści  programowe  dla 
przedmiotu  
Prawo spółek i ład 
korporacyjny  
 

1. Spółki prawa handlowego:  
c) Spółki osobowe: 

 spółka jawna, 
 spółka partnerska, 
 spółka komandytowa, 

d) Spółki kapitałowe; 
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii menedżerskiej, praw własności, 

kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

d) problem agencji,  
e) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
f) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
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10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów zdefiniowanych 
dla specjalności 

S5_W03  S5_W04  S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U06    S52_K01    S5_K02    

Nazwa  przedmiotu 
Marketing  usług 
finansowych  

 18       18 4 EP, B Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści  programowe  dla 
przedmiotu  Marketing  
usług finansowych  
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 Specyfika marketingowa usług finansowych 
 Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
 Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
 Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2.  Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
 Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
 Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
 Planowanie czynności sprzedażowych 
 Organizacja czasu sprzedawcy 
 Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
 Metody nawiązywania kontaktów 
 Kreowanie pierwszego wrażenia 
 Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
 Przywitanie klienta 
 Savoir-vivre sprzedawcy 

4.  Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
 Potrzeby ujawnione i ukryte 
 Obserwowanie klienta 
 Rodzaje pytań sondażowych 
 Sztuka stawiania pytań 
 Umiejętność aktywnego słuchania  

5.  Prezentowanie oferty usługowej 
 Zasady prezentacyjne 
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 Prezentacja oparta na korzyściach  
 Sposoby argumentowania 
 Język i sposób mówienia sprzedawcy 
 Demonstrowanie oferty 

6.  Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
 Rodzaje obiekcji 
 Odkrywanie obiekcji klientów 
 Metody pokonywania obiekcji 
 Techniki negocjacyjne  
 Finalizowanie transakcji 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01 K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W05   S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U04    S5_U05    S52_K01    S5_K02  

 

Nazwa przedmiotu 
Finanse behawioralne 
 

 9       9 2 E, B Ekonomia i finanse 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
Finanse behawioralne 
 

1. Wieloaspektowe ujęcie zachowań w świecie finansów- nie tylko problem racjonalności 
 tradycyjne versus behawioralne spojrzenie na świat finansów 
 psychologia finansowa jako synteza podejścia tradycyjnego i behawioralnego 
 etyczna problematyka zagadnień finansowych- istotne uzupełnienie finansów behawioralnych w ujęciu Paula Dembinskiego 
 zjawisko finansjalizacji 
 świat finansów z perspektywy psychologii dyskursywnej: retoryka finansistów i literatury dotyczącej finansów 
 w kierunku finansów humanistycznych 
 behawioralnie i humanistyczne spojrzenie na kryzys 2007’ oraz wynikające z tego spojrzenia rekomendacje dla świata finansów 

2. Wybrane  psychologiczne aspekty decyzji i zachowań finansowych 
 heurystyki i efekty poznawcze  
 teoria perspektywy i jej krytyka 
 „logika spekulanta” w ujęciu Josè Scheinkmana 
 plotka i panika  a funkcjonowanie uczestników instytucji finansowych 
 efekt Pygmaliona na rynkach finansowych 
 psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 
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 zjawisko „anoreksji giełdowej” 
 psychologiczna i antropologiczna problematyka  wirtualnej kryptowaluty 

3. Modele finansów behawioralnych 
 modele podstawowe: DSSW,  LSV, model sentymentu inwestora, DHS, model portfela behawioralnego, HS 
 modele oparte na rozróżnieniu rodzaju analizy 
 modele odnoszące się do sytuacji i zachowań inwestorów 
 modele uwzględniające prognozy zysków 
 modele wykorzystujące rozkłady prawdopodobieństwa 
 modele zachowań stadnych 
 inne wybrane modele głównego nurtu finansów behawioralnych 
 modele finansów behawioralnych wyłaniające się z krytycznego nurtu zarządzania (CMS) 
 zarys modelu rozumiejącego wykorzysującego perspektywę historyczną (inspiracja propozycjami Davida Orrella) 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01 K_W02 K_W03 K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 K_U06  K_K01  K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S5_W01  S5_W02   S5_W03  S5_U01   S5_U02   S5_U03    S5_U05    S5_U06    S52_K01    S5_K02    

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 573 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L – laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

o PP – praca pisemna 
o RZ – rozwiązywanie zadań  
o SP – studium przypadku 
o PU – prezentacja ustna 
o GD – gra decyzyjna
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6 Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości  41% 

 Ekonomia i finanse  17% 

 Nauki prawne 4% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 74 
 

Specjalność – Rachunkowość i rewizja finansowa  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  59% 

Ekonomia i finanse 17% 

Nauki prawne  14% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 
 

Specjalność – Bankowość i ubezpieczenia  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  49% 

Ekonomia i finanse 33% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 
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Specjalność – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  63% 

Ekonomia i finanse 20% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 

 

Specjalność – Doradztwo podatkowe i finanse publiczne   

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  53% 

Ekonomia i finanse 17% 

Nauki prawne  21% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 

 

Specjalność – Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  48% 

Ekonomia i finanse 35% 

Nauki prawne  8% 

Uwaga: bez uwzględnienia:, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistyczny, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English, przedmiotów specjalnościowych. Łączna pozostała liczba punktów ECTS - 108 
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7 Tabela informacje ogólne o programie studiów  
Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów niestacjonarne (zaoczne) 

Kod ISCED 0411  Rachunkowość i podatki 
0412 Finanse, bankowość i 
ubezpieczenia 
 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 57 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

120 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków 
studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 0 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu 
ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

120 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy.  

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
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Załącznik nr 145 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i 
przyrodnicze 

nauki biologiczne 52% nauki biologiczne 

nauki ścisłe i 
przyrodnicze 

nauki chemiczne 11%  

nauki społeczne nauki o zarządzaniu 
i jakości 

37%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management) 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental 
Management) 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 najważniejsze zagadnienia, którymi zajmują się obecnie ekologia, ochrona środowiska i 
dyscypliny pokrewne. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W02 prawne, organizacyjne, finansowe i społeczne uwarunkowania ochrony przyrody.  P7S_WG, P7S_WK 

K_W03 techniczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania procesów przemysłowych. P7S_WG, P7S_WK 

K_W04 prawno-administracyjne uwarunkowania wykorzystywania środowiska naturalnego dla celów 
biznesowych. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W05 wybrane wskaźniki stanu środowiska i wpływu na środowisko. P7S_WG 

K_W06 oddziaływania antropogeniczne na środowisko i organizmy, źródła zagrożeń środowiska, oraz 
ich konsekwencje dla funkcjonowania osobnika, populacji, biocenozy i ekosystemu. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W07 podstawowe procesy biogeochemiczne zachodzące w siedliskach naturalnych i 
antropogenicznych. 

P7S_WG 

K_W08 jakie czynniki historyczne i aktualne kształtują różnorodność biologiczną w skali lokalnej i 
globalnej. 

P7S_WG 

K_W09 .najważniejsze instrumenty ochrony przyrody. P7S_WG, P7S_WK 
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K_W10 sposoby zarządzania ekosystemami użytkowanymi gospodarczo i objętymi różnymi formami 
ochrony. 

P7S_WG, P7S_WK 

K_W11 różnice między surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi oraz wie, na czym polega 
racjonalne wykorzystanie różnego typu złóż.  

P7S_WG, P7S_WK 

K_W12 podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej. P7S_WG 

K_W13 uwarunkowania przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami. P7S_WG 

K_W14 sposób funkcjonowania organów administracji publicznej oraz ich szczegółową właściwość w 
zakresie zarządzania środowiskiem i jego ochroną. 

P7S_WG 

K_W15 podstawowe kategorie finansowe, stosowane do opisu finansowych aspektów przedsięwzięć i 
funkcjonowania organizacji. 

P7S_WG 

K_W16 warunki konieczne dla wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego w organizacjach. P7S_WG 

K_W17 wybrane metody badań terenowych i laboratoryjnych, związanych z ochroną środowiska. P7S_WG 

K_W18 zasady ochrony własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej). P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 stosować wybrane metody badań terenowych i laboratoryjnych związanych z ochroną 
środowiska. 

P7S_UW 

K_U02 gromadzić dane empiryczne w ramach prac terenowych i laboratoryjnych oraz przetwarzać je 
w zależności od potrzeb. 

P7S_UW 

K_U03 stawiać hipotezy badawcze, stosować właściwe metody statystyczne do analizy danych i 
krytycznie wnioskować. 

P7S_UW 

K_U04 korzystać z baz patentów i publikacji naukowych. P7S_UW 

K_U05 krytycznie interpretować teksty dotyczące ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem 
oraz wykorzystywać literaturę naukową z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym 
publikacje anglojęzyczne.  

P7S_UW 

K_U06 przygotować prezentację multimedialną wyników badań oraz przeprowadzić prelekcję na 
temat związany z badaniami. 

P7S_UW, P7S_UK 
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K_U07 napisać pracę w języku polskim lub angielskim, dokumentującą wyniki prac badawczych. P7S_UW, P7S_UK 

K_U08 zidentyfikować problemy ekologiczne i zagrożenia dla wybranego ekosystemu. P7S_UW 

K_U09 przygotować ekspertyzę, opinię i ocenę oddziaływania na środowisko, a także świadczyć 
usługi doradcze dotyczące ochrony zasobów środowiska. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U10 ocenić całokształt ludzkich oddziaływań na biosferę i określić ich wpływ na rozmieszenie i 
rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt. 

P7S_UW 

K_U11 postawić diagnozę stanu środowiska i zaproponować – zależnie od potrzeby - właściwe 
metody przeciwdziałania skutkom antropopresji. 

P7S_UW 

K_U12 wskazać główne problemy ochrony najważniejszych zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. P7S_UW 

K_U13 ocenić decyzje gospodarcze przez pryzmat ich konsekwencji dla środowiska naturalnego. P7S_UW 

K_U14 zaproponować sposób ochrony wybranych elementów zagrożonych ekosystemów. P7S_UW 

K_U15 sprawnie korzystać z dostępnych instrumentów ochrony przyrody, takich jak dofinansowania, 
konsultacje społeczne, oceny oddziaływania na środowisko. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U16 wyjaśnić wpływ wybranego procesu przemysłowego lub instalacji przemysłowej na 
środowisko.  

P7S_UW 

K_U17 zinterpretować wyniki ocen oddziaływania na środowisko. P7S_UW 

K_U18 stosować przepisy BHP w pracy laboratoryjnej. P7S_UW 

K_U19 ocenić możliwości zastosowania wybranych metod utylizacji dla odpadów przemysłowych i 
komunalnych. 

P7S_UW 

K_U20 przeprowadzić analizę organizacji i jej otoczenia oraz diagnozować problemy biznesowe przy 
użyciu aparatu pojęciowego z obszaru nauk o zarządzaniu. 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U21 wskazać sposoby racjonalizacji zużycia materiałów i energii w działalności organizacji. P7S_UW 

K_U22 scharakteryzować skutki finansowe przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięć w obszarze 
ochrony środowiska. 

P7S_UW 

K_U23 wybrać optymalne z finansowego i ekologicznego punktu widzenia przedsięwzięcie 
inwestycyjne o skutkach środowiskowych. 

P7S_UW 
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K_U24 wykorzystywać oprogramowania do modelowania procesów jako wsparcie dla procesów 
decyzyjnych. 

P7S_UW 

K_U25 dokonać świadomych wyborów dalszej kariery zawodowej lub naukowej w obszarze 
związanym z zarządzaniem środowiskiem. 

P7S_UU 

K_U26 posługiwać się technikami komunikacyjno-informacyjnymi (edytowanie tekstu, obliczenia za 
pomocą modułu arkusza kalkulacyjnego, przygotowanie prezentacji multimedialnej) dla 
przygotowania wystąpienia ustnego, w języku polskim i obcym, dotyczącego zagadnień 
szczegółowych z zakresu ochrona przyrody. 

P7S_UK 

K_U27 przygotować i wygłosić wystąpienia ustne w języku angielskim (zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+). 

P7S_UK 

K_U28 wykorzystać w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku 
angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2+. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 systematycznego uzupełniania wiedzy z obszaru zarządzania środowiskiem. P7S_KK 

K_K02 kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze. P7S_KK 

K_K03 badań ekologicznych dla oceny, monitoringu i poprawy stanu środowiska. P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR 

K_K04 aktywnego udziału w pracy zespołu, przyjmując role zespołowe odpowiednie do sytuacji, w 
tym zarządzania zespołem projektowym. 

P7S_UO, P7S_KR 

K_K05 określania celów i priorytetów w podejmowanych działaniach, przy jednoczesnym 
uwzględnianiu pozytywnych i negatywnych konsekwencji tych działań. 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K06 ujawniania przedsiębiorczości przy podejmowaniu inicjatyw społecznych lub gospodarczych. P7S_KO, P7S_KR 

K_K07 działania w sposób odpowiedzialny społecznie, dbając o ochronę środowiska i 
bezpieczeństwo pracy. 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K08 angażowania się w rozwiązywanie problemów i konfliktów społecznych, związanych z 
zarządzaniem i ochroną środowiska. 

P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

3. Semestr dla kierunku 
4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
OBOWIĄZKOWE 

        Σ185 Σ22 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Modelowanie 
procesów 
decyzyjnych w 
ekologii i ochronie 
środowiska 

X 
(10) 

   X 
(20) 

   30 4 Proj B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Teoria podejmowania decyzji (decyzje wielokryterialne, tabele decyzyjne, drzewa decyzyjne, grupowe odejmowanie decyzji, AHP) 
2. Techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych. 
3. Wykorzystanie symulacji i analiz what-if w podejmowaniu decyzji (Excel i Solver). 
4. Techniki podejmowania decyzji. 
5. Oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W13 
K_U13  
K_U24 
K_K04  
K_K05  

 
Statystyka i 
modelowanie (w 
naukach o 
środowisku) 

X 
(15) 

  X 
(15) 

    30 4 Proj 
T 

B nauki biologiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowe rozkłady statystyczne i ich własności. Błędy pomiarowe: charakterystyka oraz sposoby ich wykrywania. Testowanie hipotez 
statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem testów istotności oraz analizy wariancji. Regresja liniowa oraz korelacja zmiennych: 
zwykła, ważona, metoda dodatków wzorca. Szacowanie niepewności pomiaru – konstrukcja budżetów niepewności mierzonych 
wielkości. Podstawy sterowania jakością badań w laboratoriach analitycznych (próbkowanie, elementy walidacji procedury pomiarowej, 
karty kontrolne, badania porównawcze (międzylaboratoryjne)) – aspekty metrologiczne oraz wymagania normatywne. Metody 
nieparametryczne w analizie chemicznej. Analiza szeregów czasowych. 
Istotną częścią zajęć jest rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu analityki środowiska w ramach ćwiczeń komputerowych, 
wykorzystujących rozwijaną na Wydziale Chemii UW usługę e-stat („Analiza statystyczna on-line w laboratorium analitycznym”, www.e-
stat.pl). E-stat to zestaw aplikacji internetowych służących do prowadzenia obliczeń statystycznych przez internet. Aplikacje pracują na 
serwerze podłączonym do sieci internet i komunikują się z użytkownikiem za pomocą interaktywnych stron www wyświetlanych w 
przeglądarce internetowej. Podzielone są tematycznie na moduły związane z różnymi aspektami analizy statystycznej wyników 
pomiarów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_U03 
K_U04 
K_U07  
K_U24 

 
Ekonomika 
zasobów 
naturalnych 

X 
(30) 

  X 
(10) 

    40 4 Proj 
EP 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład obejmie następujące zagadnienia: 
I. Ekonomia a środowisko: Model ruchu okrężnego w gospodarce. Rodzaje zasobów. Przyczyny szkód w środowisku naturalnym 
II. Gospodarka rynkowa: Popyt i popytu. Równowaga rynkowa. Alokacja zasobów na poziomie rynku i firmy. Nadwyżka konsument i 
nadwyżka producenta. Analiza kosztów i korzyści 
III. Zawodność rynku: Dobra publiczne. Efekty zewnętrze. Efekt gapowicza. Dylemat wspólnego pastwiska. Dylemat więźnia 
IV. Zasoby naturalne: Rodzaje zasobów naturalnych. Zarządzanie zasobami naturalnymi. Zasada Hotellinga i ceny zasobów 
nieodnawialnych. Teoria Hubberta (Peak oil). Przesłanki korzystania z zasobów odnawialnych 
V. Odnawialne źródła energii 
VI. Koncepcja zrównoważonego rozwoju: Specyfika rozwoju opartego na ochronie środowiska. Definicja i wytyczne w zakresie 
zrównoważonego rozwoju 
VII. Polityka ochrony środowiskowa: Standardy w polityce ochrony środowiska. Ogólne cechy polityki ochrony środowiska 
VIII. Instrumenty polityki ochrony środowiska: Poziom ładunków zanieczyszczeń. Dotacje. Systemy refundacji. System handlu 
uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń 
IX. Recykling: Sposoby ograniczania zagrożenia niedoboru zasobów. Rynki surowców wtórnych 
X. Ocena oddziaływania na środowisko (EIA, Environmental Impact Assessment): Dyrektywa Unii Europejskiej 2001/42/EC dotycząca 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SEA, Strategic Environmental Assessment). Macierz Leopolda. Środowiskowa 
ocena cyklu życia (LCA, Life Cycle Assessment) w gospodarce narodowej. Wycena skutków naruszenia stanu środowiska 
XI. Ochrona środowiska w globalnej gospodarce. Wskaźniki wpływu na środowisko (GSI, Genuine Savings Indicator Banku Światowego; 
ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare; GPI, Genuine Progress Indicator; Ecological Footprint i Carbon Footprint; LPI, Living 
Planet Index; TMR, Total Material Requirement) 
XII. Dynamika systemów a zrównoważony rozwój: Wprowadzenie do modelowania rozwoju gospodarczego w oparciu o dynamikę 
systemów i pakiet oprogramowania Vensim PLE. „Bariery wzrostu” MIT. Model symulacyjny „World3” 
 
Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia: 
I. Gospodarka i środowisko – relacje, wyzwania i problemy 
II. Ocena oddziaływania na środowisko (EIA, Environmental Impact Assessment) 
III. Zrównoważony rozwój 
IV. Budowa modelu symulacyjnego w oparciu o podejście dynamiki systemów i pakiet oprogramowania Vensim PLE 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W04 
K_W10 
K_W14  
K_U23 
K_U09 
K_U13 
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K_K06 
K_K08 
K_K02 

 
Zarządzanie 
ekorozwojem 
organizacji 

X 
(30) 

  X 
(10) 

    40 4 Proj 
T 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Pełny opis przedmiotu Tematyka wykładów: 
1. Relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem. Otoczenie zewnętrzne organizacji; Analiza ryzyk i zarządzanie ciągłością działania 
(business continuity management); Społeczna odpowiedzialność organizacji i etyka biznesu. 
2. Zarządzanie procesami i jakością. Zarządzanie łańcuchem dostaw i koncepcja lean manufacturing. Reinżynieria procesów 
gospodarczych i doskonałość operacyjna; Total Quality Management, Six Sigma i normy serii ISO 9000; Rola technologii w zarządzaniu 
procesami i jakością. 
3. Diagnozowanie złożonych problemów biznesowych. Dynamika systemów – modelowanie zróżnoważonego rozwoju i systemów 
biznesowych. 
4. Zrównoważone projektowanie i produkcja. Racjonalizacja zużycia materiałów i energii; Praktyki zarządzania odpadami; Obliczanie 
możliwych oszczędności kosztów energii i materiałów. 
5. Systemy zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 i rodzina standardów ISO 14000; System ekozarządzania i audytu EMAS w 
Unii Europejskiej. 
6. Ekorozwój i marketing. Model cyklu życia produktu. Zachowania nabywców i dyfuzja innowacji; Ukryte koszty działań marketingowych 
dla środowiska i marketing przyjazny dla środowiska; Ekologia i ekorozwój jako wyróżnik, unikatowa propozycja sprzedaży i źródło 
wartości marki. 
7. Ekorozwój jako element strategii organizacji. Strategia organizacji; Analizy otoczenia i wewnętrzne; Przygotowywanie biznes planów. 
 
Tematyka ćwiczeń: 
Analiza treści wykładu w kontekście praktyki zarządzania, między innymi: 
1. Relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem. Analiza interesariuszy; analiza PEST, analiza 5 sił Portera 
2. Zarządzanie procesami i jakością. Analiza łańcucha wartości; Cięcie kosztów. 
3. Diagnozowanie złożonych problemów biznesowych. Diagram Ishikawy (ości ryby); Analiza SWOT (sił, słabości, szans i zagrożeń). 
4. Zrównoważone projektowanie i produkcja. Analiza przepływów materiałowych (MFA); Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA); Macierz 
MET (Materiały, Energia i Toksyczność). 
5. Systemy zarządzania środowiskowego. Rachunkowość ekologiczna, w tym podejście FCA. 
6. Ekorozwój i marketing. Marketingowy proces STP (segmentacja-targetowanie-pozycjonowanie); Marketing mix (produkt, miejsce, 
promocja, cena). Wykorzystanie oznakowań ekologicznych ( w tym Ecolabel w Unii Europejskiej). 
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7. Ekorozwój jako element strategii organizacji. Analiza SWOT. Planowanie projektów ekorozwojowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W13 
K_W16 
K_U05 
K_U16  
K_U20 
K_U21 
K_K04 
K_K05 
K_K08 

 
Finansowe 
aspekty 
zarządzania 
środowiskiem 

X 
(15) 

  X 
(15) 

    30 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Istota zarządzania finansami w zarządzaniu środowiskiem, Wartość i ryzyko w zarządzaniu finansami i w zarządzaniu środowiskiem (2 
godz.). 
2. Finansowa specyfika decyzji środowiskowych. Ocena przedsięwzięć w krótkim i długim okresie. Przedsięwzięcia nastawione na zysk i 
przedsięwzięcia non-profit. Efekty pieniężne i niepieniężne (2 godz.). 
3. Wskaźniki finansowe i „eko-wskaźniki”. Powiązanie wskaźników oceny skutków ekologicznych z oceną finansową. Pieniężna wycena 
efektów ekologicznych. Potencjalne konflikty (4 godz.). 
4. Wycena finansowych skutków decyzji gospodarczych. Wycena przepływów pieniężnych. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych 
– wycena wartości bieżącej netto i wewnętrznej stopy zwrotu. Finansowa ocena inwestycji non-profit (6 godz.). 
5. Ocena inwestycji w warunkach ryzyka. Analiza czynników ryzyka środowiskowego. Pieniężna wycena zagrożeń ekologicznych dla 
funkcjonowania przedsięwzięcia (4 godz.). 
6. Źródła pozyskiwania kapitału dla finansowania przedsięwzięć o skutkach ekologicznych – kapitały własne, środki publiczne, kredyt 
bankowy, leasing. Czynniki ryzyka. Analiza klauzul kredytowych (3 godz.). 
7. Koszt kapitału – koszt kapitału własnego, koszt długu, koszt kapitałów pozyskanych ze środków publicznych. Wycena kosztu kapitału 
dla projektów środowiskowych finansowanych ze środków publicznych (3 godz.). 
8. Podejście opcyjnie w ocenie decyzji gospodarczych. Wycena praw do korzystania ze składników środowiska (3 godz.). 
9. Wycena potencjalnych zobowiązań związanych z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Due diligence środowiskowe (2 godz.). 
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10. Wartość przedsięwzięcia (przedsiębiorstwa), a działalność na rzecz środowiska (1 godz.). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W15 
K_U09 
K_U22 
K_U23 
K_K01 
K_K02 
K_U07 
K_U15 

 
Prawne problemy 
zarządzania 
środowiskiem 

X 
(15) 

       15 2 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład obejmuje jednostki tematyczne: 
1. Konstytucyjne podstawy zarządzania i ochrony środowiska. Źródła prawa, konstytucyjne przepisy o ustroju gospodarczym, 
ustawodawstwo gospodarcze, prawo miejscowe. Konstytucyjne zasady prawa środowiska i jego ochrony. (2 godz.) 
2. Administracja ochrony środowiska - struktura administracji gospodarczej, podstawowe typy organów i instytucji, organy w dziedzinie 
ochrony środowiska. (2 godz.) 
3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Struktura planowania dla celów gospodarki przestrzenią, zasady i warunki dotyczące 
lokalizacji inwestycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.(2 godz.)  
4. Prawne problemy gospodarki wodnej i emisyjnej. Korzystanie z wód, ochrona wód, pozwolenia wodno-prawne, ochrona powierza i 
ochrona przed hałasem.(2 godz.) 
5. Ochrona przyrodniczych wartości środowiska, roślin i zwierząt. Główne instytucje, procedury i instrumenty ochrony przyrody. (2 godz.) 
6. Gospodarka odpadami i utrzymanie czystości. Zasady postępowania z odpadami. Gospodarka opakowaniami. Zasady i warunki 
unieszkodliwiania odpadów. (2 godz.) 
7. Finansowe instrumenty ochrony środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska, kary pieniężne, system finansowania ochrony 
środowiska.(3 godz.)  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W04 
K_W14 
K_W18 
K_U09 
K_K01 
K_K02 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
DO WYBORU 

        min. 60 8 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Podstawy 
zarządzania 

X 
(15) 

       15 2 Proj 
T 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Organizacja jako system społeczno-techniczny: pojęcie, opis, cechy. Struktura organizacji: funkcje, typy. Zarządzanie: pojęcie, istota, 
funkcje, cechy, narzędzia. Menedżer: funkcje, role, typy, organizacja pracy własnej. Problemy i ich rozwiązywanie. Decyzja i proces 
decyzyjny: metody i techniki, racjonalność. Elementy zarządzania strategicznego: pojęcie, typy, metody analizy. Planowanie i kontrola w 
organizacjach. Zachowania organizacyjne: grupa, przywództwo, wpływ społeczny. Podejścia w zarządzaniu. Kultura organizacyjna: 
istota, uwarunkowania, dynamika. Zarządzanie zmianami w organizacji. Elementy zarzadzania strategicznego. Analiza SWOT. Cykl 
życia produktu. Macierz BCG. Zrównoważona karta wyników. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W13 
K_W15 
K_U06 
K_U07 
K_U20 
K_U25 
K_K04 
K_K05 
K_K06 

Informacyjne 
systemy 
zarządzania i e-

X 
(30) 

   X 
(10) 

   40 4 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Biznesu 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Systemy informacyjne zarządzania: definicje, typologia I charakterystyka (Systemy Przetwarzania Transakcyjnego, Systemy 
Informacyjne Zarządzania, Systemy Wspomagające Podejmowanie Decyzji, Systemy Eksperckie, Systemy Informowania Kierownictwa, 
Systemy Sztucznej Inteligencji, Systemy Wspomagające Zarządzanie), 
 2. Rola integracji w rozwoju systemów informacyjnych zarządzania 
2.1. Zyski wynikające z łączenia systemów w różne struktury architektoniczne, 
2.2. Integracja w ramach zunifikowanych systemów uniwersalnych, 
2.3. Zmiany w typologii SIZ wynikające z procesów integracji (Systemy Zintegrowane Zarządzania, Specjalizowane Systemy Eksperckie, 
Systemy e-Biznesu), 
2.4. Wybrane przykłady tradycyjnych systemów ochrony środowiska 
3. Problemy wdrożeniowe systemów informacyjnych zarządzania systemów klasy MRPII/ERP 
3.1. Zasady wyboru i oceny SIZ w strategii rozwoju firmy I problemy informacyjne związane z tym procesem, 
3.2. Koncepcja eliminacji barier rozwojowych wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania przy użyciu systemów klasy Case. 
3.3. Problemy zastosowania systemów ochrony środowiska 
4. e-Biznes i e-Banking 
4.1. Krótka charakterystyka e-Biznesu 
4.2. Miejsce i rola rozwoju Internetu w rozwoju polskich firm, 
4.3. Krótka charakterystyka e-Bankowości 
4.4. Zastosowania e-Bankowości 
4.5. Internet w ochronie środowiska 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_U20 
K_U24 
K_K04 
K_K05 

Zarządzanie 
projektami 
inwestycyjnymi 

X 
(15) 

       15 2 Proj 
T 

B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie do zarządzania projektami 
‒ Specyfika projektów 
‒ Projekty a procesy 
‒ Metodyki zarządzania projektami 
‒ Wyzwania zarządzania projektami 
Definiowanie projektu 
‒ Zasady formułowania celów SMART 
‒ Definiowanie wymagań w projekcie 
‒ Specyfikacja zakresu prac w projekcie 
‒ Parametry projektu 
‒ Prezentacja projektu – test windy 
‒ Teoria ograniczeń, „prawa” Murphy’ego 
Otoczenie społeczne projektu 
‒ Role i kompetencje osób zaangażowanych w projekty 
‒ Analiza interesariuszy projektów 
‒ Metody oddziaływania na interesariuszy 
Planowanie w projekcie 
‒ Work Breakdown Structure – struktura podziału pracy 
‒ Przygotowywanie harmonogramów 
‒ Koszty w projekcie 
‒ Zasady wyceny projektów i przygotowywanie budżetu projektowego 
Zarządzanie zmianami w projekcie 
‒ Przykładowe procedury kontroli zmian 
Zarządzanie ryzykiem w projektach 
‒ Rola ryzyka w projekcie 
‒ Przygotowywanie planów zarządzania ryzykiem 
‒ Priorytety w zarządzaniu ryzykiem 
Kontrola, ewaluacja i zamknięcie projektu 
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W13 
K_W15 
K_W18 
K_U03 
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K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U07 
K_U09 
K_U15 
K_K04 

Analiza 
ekonomiczna 
przedsiębiorstwa 

   X 
(30) 

    30 3 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Ćwiczenia poświęcone są zastosowaniu metod analizy ekonomicznej na podstawie przykładów praktycznych 
1. Rola analizy ekonomicznej i organizacja prac analitycznych 
- klasyfikacja decyzji ekonomiczno – finansowych 
- kryteria wyborów decyzyjnych: efektywność, sprawność, ryzyko 
- determinanty kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 
- źródła informacji – ilościowe i jakościowe; formalne i nieformalne 
- rodzaje i klasyfikacja analiz ekonomicznych wg różnych kryteriów 
- raporty diagnostyczne: formy prezentacji i wykorzystanie wyników analizy 
2. Metody analizy ekonomicznej 
- indukcyjna, dedukcyjna, rozbioru strukturalnego zjawisk ekonomicznych 
- metody porównań i odchyleń poziomu zjawisk ekonomicznych 
- metoda wzorcowych układów nierówności 
- deterministyczne techniki analizy czynnikowej – interpretacja i wnioski 
3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 
- wielkość i struktura majątku wg kryteriów ekonomiczno-technicznych 
- pomiar efektywności wykorzystania majątku – stan bieżący i przesłanki zmian 
- badanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej majątku 
- ocena dynamiki zmian różnych składników majątkowych 
4. Ekonomiczne skutki decyzji majątkowych – analiza sytuacji kapitałowej 
- miary podstawowe: struktura, proporcje, dynamika – wnioski diagnostyczne 
- projekcja przyczyn i skutków ekonomicznych różnych struktur kapitałowych 
- ocena przedsiębiorstwa na podstawie relacji majątkowo – kapitałowych – 
5. Analiza produkcji wytworzonej i sprzedanej 
- wady i zalety różnych metod pomiaru produkcji wytworzonej i sprzedanej 
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- analiza elastyczności potencjału wytwórczego w konfrontacji z rynkiem – portfel zleceń 
- ocena przebiegu procesu wytwórczego – rytmiczność, sprawność, jakość 
- kształtowanie struktury asortymentowej 
- struktura źródeł przychodów – ocena w przekroju czasowym i przestrzennym 
- identyfikacja obszarów tworzących zysk (lub stratę) przedsiębiorstwa 
6. Analiza i ocena kosztów w przedsiębiorstwie 
- metody analizy odchyleń kosztów 
- możliwości projektowania obniżki kosztów – koszty działań alternatywnych 
- analiza kosztów outsource’ingu 
- zastosowanie w decyzjach kosztów w układzie stałe - zmienne 
7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych 
- ocena sprawności procesów zaopatrzenia; kryteria doboru dostawców 
- gospodarka zapasami: narzędzia optymalizacji ekonomicznej 
- wykorzystanie materiałów w procesie wytwórczym: diagnoza materiałochłonności 
- mierniki efektywności i wnioskowanie 
8. Ekonomiczna efektywność wykorzystania czynnika pracy ludzkiej 
- strukturalizacja zasobów pracy dla potrzeb analizy i diagnozy 
- wydajność pracy: pomiar, diagnoza przyczyn i skutków zmian wydajności 
- zasady wartościowania pracy i reguły konstrukcji systemów wynagrodzeń 
9. Wykorzystanie wskaźników w analizie i diagnozowaniu 
- interpretacja poziomu wskaźników oraz różnic między wskaźnikami 
- redukcja błędów we wskaźnikowej ocenie produktywności, kosztochłonności, płynności, rentowności, zadłużenia oraz sprawności 
- hierarchiczne układy wskaźników w obszarze ekonomiczno – technicznym i finansowym 
- diagnoza na tle branży (sektora) – dobór wskaźników 
- wskaźnikowa diagnoza ryzyka kryzysu w przedsiębiorstwie – sygnały ostrzegawcze 
10. Diagnozowanie gospodarki pieniężnej 
- metody pomiaru i oceny zmian struktury wpływów i wydatków na podstawie przepływów pieniężnych i przepływów funduszowych 
- ocena stanu środków pieniężnych 
- związek gospodarki pieniężnej z płynnością 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W13 
K_U06 
K_U07 
K_U20 
K_K04 
K_K05 
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K_K06 

Logistyka X 
(15) 

  X 
(15) 

    30 2 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

1. Istota i przedmiot logistyki. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Definicje logistyki; historia i przyczyny jej rozwoju; istota, cele 
i misja współczesnej logistyki, mikro- i makrologistyka; łańcuch dostaw; model zarządzania logistycznego; systemy logistyczne; funkcje 
zarządzania logistycznego; strategie logistyczne; infrastruktura logistyczna; powiązanie logistyki i marketingu 
2. Logistyczna obsługa klienta. Koszty logistyczne. Koszty a poziom obsługi klienta; standardy obsługi klienta; wpływ poziomu obsługi 
klienta na sprzedaż; wartość lojalnego klienta; współzależność kosztów logistycznych; koncepcja globalnych kosztów logistycznych; 
tworzenie rejonów obsługi 
3. Logistyka zaopatrzenia. Istota i zakres; główne problemy decyzyjne; dobór i ocena dostawców; zamawianie materiałów; metody 
klasyfikacji materiałów; planowanie zaopatrzenia materiałowego 
4. Logistyka w sferze produkcji. Modele produkcji; planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi; 
5. Logistyka dystrybucji. Kanały dystrybucji; zarządzanie stosunkami z klientami; procesy dystrybucji; projektowanie sieci dystrybucji 
6. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy teoretyczne, rozwiązania sieciowe i efekt „byczego bicza”, zamknięte pętle łańcucha 
dostaw. 
7. Magazynowanie i transport. Organizacja procesów magazynowych; wybór gałęzi transportu i przewoźnika; transport własny 
przedsiębiorstwa 
8. Logistyczne sterowanie zapasami. Partnerstwo w stosunkach z dostawcami, zapasy i ich rola, ekonomiczna wielkość zamówienia; 
sterowanie zapasami; zapasy strategiczne jako zabezpieczenie przed niepewnością; zapasy surowcowe; zapasy dystrybucyjne 
9. Sieci i centra logistyczne. Projektowanie sieci logistycznej; znaczenie, cel i funkcje centrów logistycznych 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W13 
K_U16 
K_U21 
K_K05 
K_K06 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

X 
(30) 

       30 3 T B Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Odpowiedzialność społeczna biznesu jest tematem bardzo szerokim, wykład w spójnej formie przedstawi podstawowe wyzwania stojące 
przed współczesnym biznesem w kontekście etycznym, społecznym i ekologicznym. Prócz modeli i koncepcji teoretycznych wykład 
dotyczył będzie również praktycznych rozwiązań w zakresie CSR – programy, kodeksy, znormalizowane standardy. 
Program zajęć: 
1. Blok I: Organizacje w kontekście jakości życia współczesnego społeczeństwa. 
2. Blok II: Jakość życia w pracy we współczesnych organizacjach. 
3. Blok III: Work – Life Balance. 
4. Blok IV: Problematyka dyskryminacji w organizacjach. 
5. Blok V: CSR w kontekście systemowej teorii organizacji i zarządzania. 
6. Blok VI: Teoretyczne modele CSR. 
7. Blok VII: Podstawowe inicjatywy, programy CSR. 
8. Blok VIII: Standardy z zakresu CSR. 
9. Blok IX: Podstawy etyki biznesu. 
10. Blok X: Przegląd poglądów na społeczne role przedsiębiorstwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W13 
K_W16 
K_U05 
K_U09 
K_U13 
K_U20 
K_U21 
K_K01 
K_K02 
K_K05 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

Seminarium 
magisterskie 

  X 
(30) 

     30 2 Inne (prezentacja 
ustna) 

 Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W zależności od miejsca realizowania przedmiotu. Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi tematyki 
wybranego przez siebie Wydziału. Przygotowuje ustne prezentacje multimedialne (korzystając z technologii komunikacyjno-
informacyjnych), podczas których przedstawia i dyskutuje wyniki uzyskane przez innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W18 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U07 
K_U25 
K_K01 
K_K02 
K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 245 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
OBOWIĄZKOWE 

        Σ225 Σ15 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 
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Polityka i 
instrumenty 
ochrony przyrody 

X 
(15) 

 X  
(30) 

     45 3 E 
Inne (prezentacja 
ustna) 

B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład: Ochrona przyrody jako element funkcjonowania współczesnego społeczeństwa; związki pomiędzy ochroną przyrody a ekonomią 
i rozwojem społeczeństw;· „Dobra i usługi” ekosystemów; wielofunkcyjne użytkowanie ekosystemów; ochrona przyrody a zrównoważony 
rozwój;· Konwencje międzynarodowe i zobowiązania polityczne w zakresie ochrony przyrody, m.in. Konwencja Ramsarska, Konwencja 
CITES; Konwencja o różnorodności biologicznej; Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; 
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt; Ramowa Konwencja Klimatyczna;· Cele ochrony różnorodności 
biologicznej do roku 2020 wg Konwencji o Różnorodności Biologicznej;· Polityka ochrony przyrody w Unii Europejskiej: Dyrektywa 
Siedliskowa; Dyrektywa Ptasia; Sieć Natura 2000; Polityka ekologiczna Państwa, lokalne programy ochrony przyrody; · Plan ochrony 
jako instrument ochrony obszarów; gatunków i siedlisk; opracowanie planu ochrony; uregulowania prawne;· Program rolnośrodowiskowy 
jako podstawowy instrument ochrony przyrody obszarów wiejskich;· Ochrona przyrody a gospodarska leśna; ochrona w warunkach 
zrównoważonego użytkowania;· Aspekty przyrodnicze w ocenie oddziaływania na środowisko; · Finansowanie ochrony przyrody: 
fundusz międzynarodowe, unijne i krajowe; komercyjne finansowanie ochrony przyrody;· Udział społeczeństwa w ochronie przyrody. 
Seminaria: Opracowanie zgłoszenia użytku ekologicznego. Plan ochrony przyrody dla gminy. Rozwiązywanie konfliktów w ochronie 
przyrody. Opracowanie programu rolnośrodowiskowego. Występowanie z wnioskiem o dofinansowanie do różnych funduszy. 
Przygotowanie projektu Life Nature. Przygotowanie i realizacja transgranicznego projektu ochrony przyrody. Plan ochrony przyrody w 
Operacie Urządzenia Lasu. Przygotowanie programu zajęć szkolnych z zakresu ochrony przyrody. Przykłady planów ochrony dla 
gatunków i obszarów chronionych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W09 
K_U14 
K_U15 
K_K01 
K_K07 
K_K08 

Ekologia 
ekosystemów 
wodnych i 
lądowych 
 

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 EP B Nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Ekologia jako dyscyplina naukowa. Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu ekologii (środowisko, siedlisko, czynniki 
ograniczające, zakres tolerancji, adaptacje, stres, osobnik, populacja, gatunek, biocenoza, ekosystem, krajobraz). Antropogeniczne 
zmiany w środowisku: zanik i przekształcanie siedlisk, fragmentacja krajobrazu, introdukcje (celowe i przypadkowe) obcych gatunków, i 
ich konsekwencje dla osobnika, populacji, struktury biocenoz i ekosystemów. Możliwości rekonstrukcji przeszłych stanów ekosystemów i 
biocenoz. Antropopresja jako czynnik doboru. Fizjologia i ekologia osobnika w warunkach zmienionych przez człowieka. Ekstremofile. 
Różnorodność biologiczna. Różnorodność gatunkowa i metody jej oceny. Ochrona różnorodności biologicznej. Współczesne zagrożenia. 
Szósta ekstynkcja. Procesy populacyjne i ekologia oddziaływań międzygatunkowych w warunkach antropopresji. Struktura biocenoz i 
biologiczne sposoby kontroli biomasy poziomów troficznych. Koncepcja ekosystemu. Produktywność ekosystemów wodnych i lądowych. 
Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01,  
K_W05,  
K_W06, 
K_U1 
K_U10,  
K_U11   
K_K02 

 
Globalne 
zagrożenia 
środowiska 

X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści kształcenia: 1. Atmosfera ziemska. Zagrożenia stratosfery (reakcje z udziałem ozonu stratosferycznego, problem „dziury ozonowej”); 
troposfery – zanieczyszczenia atmosferyczne (smog, gazy wydechowe, opad atmosferyczny - pyły, kwaśne deszcze, aerozole).Chemia klimatu 
globalnego (zasoby energii, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie klimatu-prognozy).2. Hydrosfera: rodzaje, zasoby i pochodzenie wód. Źródła 
i typy zanieczyszczeń wód. Procesy samooczyszczania się wód. Eutrofizacja naturalna i antropogeniczna: przyczyny i skutki. Przeciwdziałanie 
degradacji zasobów wodnych i ograniczanie eutrofizacji. Rola zlewni i krajobrazu w ochronie wód. Technologie oczyszczania ścieków i 
rekultywacji zbiorników wodnych. Woda jako środowisko występowania i rozprzestrzeniania się mikroorganizmów toksycznych (toksyczne 
zakwity glonów i cyanobakterii) i patogennych (bakterie, wirusy, pierwotniaki): zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne. Metody detekcji i oceny 
stopnia zagrożeń dla funkcjonowania i ekologicznej jakości wód powierzchniowych.3. Środowisko lądowe . Wpływ roślinności, skały 
macierzystej i stosunków wodnych na właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Substancja organiczna, jej skład i właściwości, procesy 
mineralizacji i humifikacji. Rola mikroorganizmów w przemianach związków mineralnych i organicznych w glebie. Antropogeniczne 
przekształcenia pokrywy glebowej oraz formy rekultywacji gleb zdegradowanych. Procesy degradacji gleb (erozja, powodzie i osuwiska, spadek 
zawartości materii organicznej – pustynnienie, zasklepianie i zagęszczanie gleby, spadek różnorodności biologicznej, skażenie chemiczne i 
zasolenie gleby). 4. Świat organizmów żywych (zagrożenia różnorodności biologicznej, organizmy inwazyjne, transgeniczne, klonowanie, 
zagrożenia epidemiczne i demograficzne). 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W06 
K_U03 
K_U05 
K_U08 
K_U09 
K_U10 
K_U16 
K_U17 
K_K03 
K_K08 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
DO WYBORU 

        Σ225 Σ15 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Biogeochemia i 
biogeografia 

X  
(30) 

       30 2 EP B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:1. Budowa planety, ze szczególnym uwzględnieniem litosfery, hydrosfery i atmosfery. 2. 
Występowanie w przyrodzie najważniejszych pierwiastków biogennych i ich związków.3. Ksenobiotyki organiczne i nieorganiczne – 
charakterystyka, występowanie, źródła pochodzenia i problemy środowiskowego związane z obecnością ksenobiotyków.4. 
Zrównoważone gospodarowanie surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii. 5. Cele i 
zadania biogeografii, kierunki badawcze i stosowane w biogeografii metody badań.6. Konstytucja ekologiczna organizmów i możliwości 
dyspersji w świecie roślin i zwierząt. Efekty dyspersji – kolonizacje, ekspansje. Wyspy jako obszary naturalnych ekspansji ekologicznych. 
7. Czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej: abiotyczne, biotyczne. Czynnik historyczne – przemiany 
środowiska abiotycznego i świata żywego w różnych epokach geologicznych. Zmienność czynników środowiskowych a tempo specjacji i 
wymierania. 8. Zasięgi – definicje, typy, kształty, struktura wewnętrzna, granice, dynamika (powiększanie i zmniejszanie się zasięgów). 
Gatunki reliktowe i endemiczne.9. Regionalizacja biosfery – podziały fito- i zoogeograficzne i ich zasady. Formacje roślinne i biomy.10. 
Antropogeniczne przemiany flor, roślinności i świata zwierząt – antropopresja i synantropizacja.11. Szata roślinna i świat zwierząt Polski i 
ich przemiany w okresie plejstocenu i holocenu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
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K_U05 
K_W11  
K_U10  
K_K01  
K_K02 

Biocenologia X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 Proj 
T 

B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach zajęć poruszane są następujące zagadnienia: 
Definicja podstawowych pojęć: ekosystem, biocenoza, nisza ekologiczna. Modelowe ekosystemy. Sieci troficzne. Interakcje 
międzygatunkowe (drapieżnictwo, roślinożerność, konkurencja). Specjaliści i oportuniści środowiskowi i pokarmowi. Typy i długość 
łańcuchów pokarmowych. Geograficzne zróżnicowanie różnorodności gatunkowej i jego przyczyny. Stabilność ekosystemów i sukcesja 
ekologiczna.  
Przykładowe tematy badawcze realizowane w trakcie zajęć: 1. Charakterystyka i porównanie zespołów gryzoni w sześciu wybranych 
biocenozach. 2. Preferencje pokarmowe i środowiskowe wybranych gatunków ptaków i ssaków drapieżnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W08 
K_W17 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K04 
K_K07 

Siedliskoznawstwo X 
(30) 

  X 
(60) 

    90 6 T 
Inne (prezentacja 
ustna) 

B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z: 
- czynnikami powodującymi powstawanie i rozwój siedlisk lądowych. 
- właściwościami i ekologicznym znaczeniem środowiska wodnego; 
- hydrochemią wód lądowych, 
- ekosystemami wodnymi i mokradłowymi 
- typologią zbiorników wodnych i torfowisk 
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- rolą gleby w przepływie energii przez ekosystem, krążeniu wody i pierwiastków biogenicznych 
- podstawowymi fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi właściwościami gleb mineralnych i organicznych (torfów i osadów) 
- głównymi procesami glebotwórczymi i glebowymi na tle systematyki gleb Polski 
- zasadami gospodarowania na obszarach chronionych 
- czynnikami powodującymi przestrzenną zmienność pokrywy glebowej w różnej skali, w tym zróżnicowanie gleb świata. 
 
Na zajęciach terenowych student nauczy się rozpoznawania gleb na podstawie morfologicznych cech profilu glebowego oraz oceny 
wpływu roślinności, skały macierzystej i stosunków wodnych na właściwości różnych typów gleb. 
Zebrane próbki będą analizowane podczas pracy w laboratorium. Student zapozna się z ogólnie przyjętymi metodami oznaczania 
ważniejszych fizycznych i chemicznych właściwości gleb mineralnych i organicznych oraz wód. 
 
Seminarium ma za zadanie zapoznać studenta z graficznymi i statystycznymi metodami opracowania wyników oznaczeń laboratoryjnych 
oraz analizą i interpretacją wzajemnych zależności między roślinnością i siedliskiem. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W07 
K_W17 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_U18 
K_K01 
K_K02 
K_K04 

Metody czynnej 
ochrony przyrody 

X  
(15) 

       15 1 EU B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści kształcenia: 1. Strategie ochrony przyrody: ochrona czynna a ochrona bierna; cele i narzędzia czynnej ochrony przyrody; rodzaje 
czynnej ochrony przyrody - stabilizująca, odtwarzająca, wspomagająca, zachowawcza; ochrona przyrody w skali krajobrazu.2. Czynna 
ochrona gatunków: ochrona ex-situ i in-situ; restytucja i reintrodukcja gatunków; banki nasion, rola ogrodów botanicznych i 
zoologicznych. 3. Ochrona czynna w lasach: czynna ochrona przyrody a gospodarka leśna; przebudowa drzewostanów; 
powstrzymywanie sukcesji w lasach; zanikanie dąbrów świetlistych; zalesienia sztuczne i naturalne.4. Ochrona czynna ekosystemów 
półnaturalnych: ekstensywne rolnictwo jako forma ochrony różnorodności biologicznej; typy biocenoz łąkowych i pastwiskowych; dobór 



25 

 

metod użytkowania do specyfiki siedliska przyrodniczego; wdrażanie Krajowego Programu Rolno-środowiskowego; odtwarzanie 
ekosystemów półnaturalnych. 5. Ochrona czynna mokradeł: ochrona ekosystemów bagiennych i wodnych – znaczenie stosunków 
wodnych i dostępności biogenów; specyfika ochrony torfowisk; powstrzymywanie sukcesji; mokradła w krajobrazie rolniczym; ochrona 
przyrody a gospodarka wodna w skali zlewni; odtwarzanie mokradeł zdegradowanych; restytucja stosunków hydrologicznych. 6. Gatunki 
inwazyjne: przyczyny inwazji gatunków obcych; metody zapobiegania i przeciwdziałania inwazjom. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W06  
K_W10 
K_U08· 
K_U10 
K_U12 

Krajobrazy 
roślinne północnej 
Polski 

   X 
(90) 

    90 6 EU 
Inne (prezentacja 
ustna) 

B Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat szaty roślinnej w zróżnicowanym krajobrazie północnej Polski. Najważniejsze poruszane 
zagadnienia: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne i klimatyczne północnej Polski; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i 
polodowcowa historia flory; 3) problem gatunków reliktowych; 4) gatunki diagnostyczne najważniejszych zbiorowisk roślinnych; 4) 
procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W05 
K_W06  
K_W08  
K_U08 

Systemy informacji 
przestrzennej  

   X 
(45) 

    45 3 Proj B nauk 
biologicznych 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zakres ćwiczeń: Wprowadzenie do GIS (istota i zastosowania GIS, podstawowe funkcjonalności, warstwy i obiekty); Źródła 
przyrodniczych danych przestrzennych dla Polski (bazy przyrodniczych danych przestrzennych i dostęp do nich); Mapy cyfrowe 
(odwzorowania kartograficzne, układy współrzędnych i ich transformacje, nadawanie geoodniesienia); Wizualizacja danych 
przestrzennych (łączenie danych różnych typów, symbolika, etykietowanie); Wektorowy model danych przestrzennych (praca z tabelą 
atrybutów, geoprzetwarzanie, podstawy digitalizacji); Rastrowy model danych przestrzennych (reklasyfikacja, prosta algebra map i 
statystyki przestrzenne, numeryczny model wysokości i jego pochodne); Tworzenie i kompozycja map. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_U02  
K_U03  
K_U09  
K_K02 

Seminarium 
magisterskie 

  X 
(30) 

     30 2 Inne (prezentacja 
ustna) 

 Nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści programowe zależą od tematu pracy dyplomowej. Student zapoznaje się z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień 
związanych z wykonywaną pracą magisterską (opanowanie specjalistycznej nomenklatury – znajomość języka angielskiego 
na poziomie B2+). Przygotowuje prezentacje ustne, podczas których dyskutuje, stosując specjalistyczną terminologię (B2+), 
wyniki swoje oraz innych autorów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W18 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U07 
K_U25 
K_U26 
K_U27 
K_U28 
K_K01 
K_K02 
K_K05 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450  
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Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
OBOWIĄZKOWE 

        Σ185 Σ22 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Toksykologia 

X 
(15) 

   X 
(30) 

   45 6 T 
Inne (prezentacja 
ustna) 

B Nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas pierwszej części wykładów przedstawiona zostanie definicja ksenobiotyku oraz cechy fizyczne i chemiczne, które determinują 
jego zachowanie w środowisku. Krótko opisane zostaną również losy ksenobiotyków w organizmie. Przedstawiona zostanie ogólna 
charakterystyka (właściwości fizyczno-chemiczne, źródła, formy występowania w środowisku, toksyczność na poziomie komórkowym i 
organizmalnym, metody analizy, przykłady skażeń/zatruć) następujących ksenobiotyków: metale ciężkie (toksyczne), NaCl, WWA, PCB, 
dioksyny, DDT i inne pestycydy chloroorganiczne. Omówione zostaną również założenia i formy monitoringu środowiska w Polsce i 
Europie oraz instytucje realizujące zadania monitoringowe (m.in. Państwowy Monitoring Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, European Environment Agency). 
Druga część wykładów jest poświęcona zagadnieniom wpływu substancji dopingujących na organizmy żywe, w tym środkom 
anabolicznym (steroidy anaboliczno–androgenne), hormonom i substancjom pokrewnym (erytropoetyna, hormon wzrostu, insulina, 
kortykotropiny), beta–2-agonistom, antagonistom, modulatorom hormonów, diuretykom, stymulantom, narkotykom, kanabinoidom oraz 
glukokortykosteroidom. Omówione zostaną metody analityczne wykorzystywane do wykrywania (identyfikacja i oznaczenie ilościowe) 
substancji dopingujących w materiale biologicznym (mocz, krew, ślina, włosy).Omówione zostaną wymagania prawne światowej agencji 
antydopingowej WADA, lista substancji zabronionych, ocena wyników oraz ich wartość dowodowa. 
Trzecia części wykładów dotyczy trucizn wytwarzanych przez rośliny. Wprowadzony zostanie podział na roślinne metabolity pierwotne i 
wtórne, wraz z opisem ich funkcji biologicznych i ekologicznych. Trucizny roślinne przedstawione zostaną w podziale na cytotoksyny, 
dermatotoksyny oraz neurotoksyny. Wśród cytotoksyn wyróżniono następujące grupy związków: (1) zaburzające oddychanie komórkowe 
(np. cyjanowodór), (2) zaburzające funkcjonowanie rybosomów (rycyna) oraz (3) zaburzające funkcjonowanie cytoszkieletu 
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(mitotoksyny). Wśród dermatotoksyn wyróżniono związki wbudowujące się w DNA komórek skóry (np. furanokumaryny) oraz związki o 
charakterze proteaz. W tej grypie związków przedstawiony zostanie również urusziol, czyli mieszanina lipidów wywołująca silna reakcję 
alergiczną (np. trujący bluszcz czy nerkowiec). Wśród neurotoksyn wyróżniono następujące grupy związków: (1) związki zaburzające 
funkcjonowanie kanałów jonowych w neuronach (np. glikozydy nasercowe), (2) związki zaburzające funkcjonowanie neuroreceptorów 
(np. kofeina) oraz (3) związki zaburzające mechanizmy rozkładu i transportu zwrotnego neuroprzekaźników. 
Podczas ćwiczeń laboratoryjnych przedstawione zostaną losy rtęci w środowisku, w tym problem bioakumulacji i biomagnifikacji (analiza 
zawartości rtęci w tkankach zwierząt reprezentujących różne poziomy troficzne). W formie pracy w grupach, zakończonej prezentacją, 
przeprowadzona zostanie ogólna analiza ryzyka środowiskowego związanego z funkcjonowaniem wybranej infrastruktury (np. lotnisko, 
gospodarstwo rolne). Przeprowadzona zostanie izolacja wybranych trucizn roślinnych oraz oczyszczanie uzyskanych ekstraktów 
(kofeina, konwalatoksyna). Pokazane zostaną przykłady metod analitycznych stosowanych w laboratoriach antydopingowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W06 
K_W17 
K_U01 
K_U17 
K_U18 
K_U07 

 
Analityka 
środowiska 

X 
(30) 

   X 
(40) 

   70 8 EP 
Inne (prezentacja 
ustna) 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawy chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Podstawowe pojęcia z zakresu analityki i bioanalityki (próbka, jakość pomiaru, 
dobra praktyka laboratoryjna, normy). Specyfika pracy w laboratorium środowiskowym. Źródła błędów w analizie śladów i przyczyny ich 
powstawania. Pobieranie próbek środowiskowych: gleby, rośliny, wody. Metody wydzielania analitu z matrycy próbki (mineralizacje, 
ekstrakcje rozpuszczalnikowe i wspomagane). Przygotowanie próbek do badań – suszenie, przesiewanie, mielenie, ekstrakcja, całkowity 
rozkład próbki, liofilizacja, zakwaszanie, filtrowanie, rozcieńczanie. Dobór odpowiedniej metody analitycznej ze względu na rodzaj i 
stężenie oznaczanych składników. Metody utrwalania próbek w celu zapewnienia ich stabilności.. Wykorzystanie metod 
chromatograficznych do rozdzielania badanych substancji oraz metod elektrochemicznych i spektralnych do oznaczania wybranych 
składników. Metody oceny oraz zapewnienia jakości wyników analitycznych. Rola materiałów odniesienia Porównanie otrzymanych 
wyników z wymaganiami normatywnymi. Rola badań retrospektywnych w ocenie stanu środowiska. Miejsce chemika analityka w 
procesach oczyszczania środowiska (utylizacji i składowanie odpadów, testy wymywalności z odpadów, zestalenie i stabilizacja 
odpadów). Integralna częścią przedmiotu jest laboratorium z zakresu analizy instrumentalnej. Student wykonuje ćwiczenia z zakresu: 
szacowania kosztów nowoczesnej aparatury (wizyta w laboratorium wydziałowym), rozkładu próbek stałych (mineralizacja w piecu 
mikrofalowym i mineralizatorze UV), oznaczania wybranych analitów metodami spektrometrycznymi (MS, UV VIS i IR) i 
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elektrochemicznymi (czujniki DNA, elektrody jonoselektywne i analizatory woltamperometryczne) oraz metod rozdzielania analitów 
(ekstrakcja do fazy stałej, chromatografia cieczowa i gazowa).Czasochłonność: Wykład = 30 h Przygotowanie do zaliczenia = 10 h 
Ćwiczenia 10 x 4 h = 40 Przygotowanie raportu 10 x 1,5 h = 15 h Łączny czas przeznaczony na przedmiot = 95 h 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W05 
K_W17 
K_U01 
K_U17 
K_U18 
K_U07 

 
Podstawy 
technologii 
chemicznej i 
zarządzanie 
chemikaliami 

X 
(30) 

   X 
(40) 

   70 8 T 
EP 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład wprowadza podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizykochemii oraz elementy inżynierii chemicznej związane z chemicznymi 
procesami technologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej z uwzględnieniem terminologii obowiązującej w chemii stosowanej i 
technologii chemicznej. 
Omawia zagadnienia projektowania procesu technologicznego, zmianę skali (koncepcja chemiczna i technologiczna), wprowadza 
elementy techniczno-ekonomicznej analizy procesu z uwzględnieniem zasad bilansowania masy i energii. Zaznajamia z podstawowymi 
operacjami jednostkowymi, technikami separacji i oczyszczania, sposobami ogrzewania w przemyśle oraz procesami jednostkowymi ze 
szczególnym uwzględnieniem katalizy. 
Wykład wprowadza elementy koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz podstaw zarządzania chemikaliami. Omawia cechy wspólne i 
różnice pomiędzy przemysłem chemicznym, spożywczym i energetyką. Podaje definicje i charakterystykę technologii czystych. 
Wprowadza przykłady procesów biotechnologicznych oraz technologii otrzymywania polimerów, paliw i materiałów ceramicznych 
działających w pełnej skali produkcyjnej. Przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego stosowania i zarządzania materiałami chemicznymi. Zajmuje się elementami projektowania 
chemicznych zakładów przemysłowych i zarządzaniem ryzykiem procesowym. Informuje o problemach waluacji I komercjalizacji 
własności intelektualnej. Przybliża problemy ekonomiczne prowadzenia produkcji przemysłowej w przemyśle chemicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W11 
K_W12 
K_U01 
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K_U16 
K_U18 

PRZEDMIOTY 
KIERUNKOWE 
DO WYBORU 

        Σ120 Σ8 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

  

Powstawanie i 
utylizacja odpadów 
i zanieczyszczeń 

X 
(30) 

   X 
(40) 

   70 8 Proj 
T 
EP 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawy chemii środowiska, metody oczyszczania ścieków, zastosowanie biotechnologii w oczyszczaniu ścieków, zastosowanie 
procesów membranowych w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wód (elektrodializa, odwrócona osmoza); usuwania zanieczyszczeń z 
powietrza: usuwanie pyłów w procesach absorpcji, adsorpcji, odsiarczanie gazów przemysłowych, usuwanie NOx, katalityczne usuwanie 
związków organicznych z powietrza; zastosowanie kolumn sorpcyjnych i procesów demineralizacji w uzdatniania wody; odpady stałe 
komunalne i przemysłowe, ich unieszkodliwianie: recykling, bezpieczne składowanie odpadów stałych, termiczne przetwarzanie 
odpadów stałych (spalarnie); odpady niebezpieczne i ich neutralizacja ze szczególnym uwzględnieniem odpadów promieniotwórczych; 
odpady organiczne i sposoby ich utylizacji: fermentacja metanowa i biogaz, kompostowanie; biocydy organiczne: właściwości 
środowiskowe i metody ich utylizacji. Integralną częścią przedmiotu jest laboratorium w ramach którego studenci wykonują ćwiczenia z 
zakresu metod utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują szereg analiz klasycznych i 
instrumentalnych tj. wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC, chromatografia gazowa GC, spektrofotometria UV-Vis, 
spektrometria w podczerwieni, pomiary potencjometryczne, wstrzykowa analiza przepływowa, pomiary polarymetryczne, pomiary 
lepkości i gęstości, pomiary temperatury zapłonu. Studenci dokonują oceny skuteczności metody utylizacji na podstawie szeregu analiz 
wykonanych w trakcie ćwiczenia. Czasochłonność: Wykład = 30 h Przygotowanie do zaliczenia = 10 h Ćwiczenia 10 x 4 h = 40 
rzygotowanie raportu 10 x 1,5 h = 15 h Łączny czas przeznaczony na przedmiot = 95 h 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W11 
K_U01 
K_U16 
K_U18 
K_U19 
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Polimery i 
biomateriały 

    X 
(75) 

   X 
 

7,5 T 
Proj 

B Nauki chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Program zajęć obejmuje: teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów oraz biomateriałów. 
Ćwiczenia dotyczące otrzymywania i charakterystyki polimerów: 
- oznaczanie masy cząsteczkowej polimerów, 
- zastosowanie chromatografii gazowej do badania produktów degradacji termicznej polimerów, 
- zastosowanie katalizatorów palladowych w przemysłowej syntezie organicznej, 
- polimeryzacja styrenu kontrolowana rodnikami nitroksylowymi, 
- badanie właściwości polimerów metodami analizy termicznej (skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC, termograwimetrii TG) oraz 
metodami spektroskopowymi (IR), 
- utylizacja tworzyw sztucznych (badanie możliwości recyklingu oraz pomiar wartości opałowej wybranych tworzyw sztucznych). 
 
Ćwiczenia z chemii biomateriałów: 
- zastosowanie chromatografii gazowej do badania składu lipidów i biopaliw, 
- izolowanie i chromatograficzne oczyszczanie enzymów o znaczeniu przemysłowym 
- sterowanie bioprocesem (proces ciągły z immobilizowanym biokatalizatorem), 
- zastosowanie metod membranowych w bioprocesach (enzymatyczna hydroliza skrobi), 
- enzymatyczna transestryfikacja lipidów, 
- izolowanie i analiza ilościowa karotenoidów z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 
-oznaczanie zawartości tokoferolu w wybranych produktach pochodzenia naturalnego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W11 
K_W17 
K_U01 
K_U04 
K_U07 

Biopaliwa X 
(15) 

       15 1,5 EP 
Inne (praca 
semestralna) 

B Nauki chemiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Substancje palne. Paliwa – podział. Podstawy chemii procesów rodnikowych. Procesy spalania, reakcje łańcuchowe, ciepło spalania, 
wartość opałowa, wybuchy, granica wybuchowości, silniki z zapłonem iskrowymi i silniki wysokoprężne. 
Definicja i podział biopaliw. Biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. 
Biogaz. Otrzymywanie i ekonomika procesu. 
Bioetanol - przegląd surowców i metod otrzymywania (bio)etanolu, koszty produkcji i sposoby oczyszczania. Wartość etanolu jako 
paliwa. 
Biodiesel. Rośliny oleiste i ich wykorzystanie. Przykłady i skład olejów roślinnych, metody otrzymywania, parametry charakteryzujące 
tłuszcze (liczba jodowa, kwasowa, nadtlenkowa), powiązanie temperatur krzepnięcia ze składem i strukturą tłuszczu. Transestryfikacja: 
mechanizm procesu, kinetyka reakcji przeestryfikowania. 
Biorafinerie. 
Analiza techniczna paliw i biopaliw. Przegląd parametrów fizykoche-micznych: gęstość, lepkość dynamiczna i kinematyczna, lepkość 
względna, temperatura zapłonu i temperatura palenia, temperatura krzepnięcia, temperatury destylacji, dylatacja objętościowa 
(temperaturowa), liczba oktanowa, liczba cetanowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W03 
K_W11 
K_U03 
K_U07 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255  
Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której 
odnosi się 
przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Seminarium 
magisterskie (DO 
WYBORU) 
 

  X (30)      30 2 Inne (prezentacja 
ustna) 

 Zależy od wyboru 
studenta 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści programowe zależą od tego na jakim Wydziale realizowana jest praca dyplomowa. Na podstawie uzyskanych wyników 
student przygotowuje angielskojęzyczną, elektroniczną, prezentacją, którą przedstawia ustnie, w języku angielskim 
(korzystając z terminologii specjalistycznej – poziom B2+), podczas seminarium magisterskiego. Student po angielsku 
dyskutuje uzyskane wyniki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W18 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U07 
K_U25 
K_K01 
K_K02 
K_K05 

 
Pracownia 
magisterska 

    X    >200 22 Proj 
PR 

B Zależy od wyboru 
studenta 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Treści programowe zależą od charakteru przygotowanej pracy dyplomowej. Przygotowując pracę dyplomową, pod nadzorem 
opiekuna pracy pogłębia umiejętność posługiwania się  z angielskojęzyczną terminologią specjalistyczną (B2+) oraz 
elektronicznymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 



34 

 

K_U05 
K_U07 
K_U26 
K_U27 
K_U28 
K_K01 
K_K02 
K_K05 
K_K08 

 
Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie (niezwiązane z 
kierunkiem 
studiów, student 
jest zobligowany 
do zrealizowania 
przedmiotów z 
dziedziny nauk 
humanistycznych 
lub z dziedziny 
nauk społecznych, 
za które musi 
uzyskać nie mniej 
niż 5 punktów 
ECTS) (DO 
WYBORU) 

Różne formy realizacji zajęć zależne od wybranego przez 
studenta przedmiotu. Szczegółowy opis przedmiotów 
przedstawiono w USOS UW. 

90 6 Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

B Zależna od 
wybranego 
przedmiotu 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Różne treści programowe zależne od wybranego przez studenta przedmiotu. Szczegółowy opis przedmiotów przedstawiono w USOS 
UW. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Różne efekty kształcenia zależne od wybranego przez studenta przedmiotu. Szczegółowy opis przedmiotów przedstawiono w USOS 
UW. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć min. 320 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunki, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1270. 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

4. Semestr Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 
kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologiczne 32 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 31 

nauki społeczne nauki o zarządzaniu i jakości 31 
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5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 052 (podgrupa nauk o 
środowisku) 
0521 (ekologia i ochrona 
środowiska) 
oraz 0522 (środowisko 
naturalne i przyroda) 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 61 ECTS (50,8%) 
(31 ECTS przedmioty 
kierunkowe do wyboru + 2 
ECTS seminaria magisterskie 
na II roku+ 22 Pracownia 
magisterska + 6 ECTS 
przedmioty ogólno 
uniwersyteckie na II roku 
studiów)  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

71 ECTS (100% Pracownia 
magisterska + 50% pozostałe 
przedmioty) 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

6 ECTS 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 118 ECTS  
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lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 
Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych                                              Nie dotyczy 
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Załącznik nr 146 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych                     
i przyrodniczych 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne  
nauki biologiczne 

54% 
14% 
14% 

nauki fizyczne 

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 18%  

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna rozumie istotę i znaczenie interdyscyplinarnego podejścia w naukach 
ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości jego szerokiego wykorzystania 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary nauk fizycznych, także 
w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania z innymi 
dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary chemicznych, także       
w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania z innymi 
dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie w stopni rozszerzonym wybrane obszary nauk biologicznych, 
także w kontekście ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania                 
z innymi dyscyplinami w dziedzinie 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych 
oraz technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych we właściwym dla 
specjalności obszarze nauk fizycznych, a także w zakresie innych dyscyplin 
naukowych przewidzianych programem studiów 

P7S_WG 
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K_W06 zna i rozumie wybrane aspekty fizykochemicznych i biologicznych podstaw 
nauk o zdrowiu, rozumie zasady funkcjonowania wybranego sprzętu i aparatury 
stosowanych w naukach medycznych  

P7S_WG 

K_W07 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne                            
i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment 
fizyczny lub wymagający zastosowania metod fizycznych w naukach 
chemicznych i biologicznych 

P7S_WG 

K_W08 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związanych                    
z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W09 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
wybranej specjalności 

P7S_WG 

K_W10 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WG 

K_W11 Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju nauk ścisłych i przyrodniczych oraz                            
niektórych obszarów nauk medycznych, a w szczególności zna terminologię        
z zakresu odpowiednich dyscyplin 

P7S_WG 

K_W12 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na 
samodzielną pracę, w szczególności laboratoryjną, w obszarze 
odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W13 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, etycznych                   
i finansowych, związanych z działalnością naukową i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W14 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P7S_WK 

K_W15 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych, 
przyrodniczych i medycznych 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów i wnioskowaniu 

P7S_UW 
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K_U02 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje 
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych 
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie właściwym dla specjalności; 
potrafi opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych          
i komputerowych,  

P7S_UW 

K_U03 potrafi posługiwać się zaawansowanym  technicznie sprzętem i aparaturą 
badawczą, współdziałając ze specjalistami z dyscypliny nauki medyczne, oraz 
posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi 
w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane 

P7S_UW 

K_U04 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń 
teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności 
wyników oraz posiada umiejętność interpretacji danych doświadczalnych na 
gruncie teorii i modeli teoretycznych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz 
danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg 
eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych założeń 
i przybliżeń, potrafi poszerzać na tej podstawie wiedzę w zakresie uprawianej 
przez siebie dyscypliny 

P7S_UW 

K_U06 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów nauk fizycznych, nauk 
chemicznych i nauk biologicznych oraz wybranych obszarów nauk 
medycznych, zauważając, że odległe nieraz zjawiska mogą być opisane przy 
użyciu podobnego modelu 

P7S_UW 

K_U07 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk 
chemicznych, nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, 
odpowiednio do specjalności 

P7S_UW 

K_U08 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub 
obliczeniowych) w formie pisemnego raportu  (w języku polskim i angielskim),                           
w formie ustnej (w języku polskim i angielskim), w formie prezentacji 
multimedialnej, plakatu konferencyjnego; posiada umiejętności niezbędne do 
opracowania materiału badawczego w formie pracy magisterskiej oraz 
podstawowe umiejętności przygotowania publikacji naukowej (w języku polskim 
i angielskim) pod kierunkiem opiekuna naukowego 

P7S_UK 

K_U09 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak                                
i niespecjalistami  w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru 

P7S_UW 
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nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na 
pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_U10 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności, w tym 
samokształcenia 

P7S_UU 

K_U11 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na 
samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami        
w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK 

K_U12 potrafi wykorzystywać w stopniu zaawansowanym technologie informacyjne         
i komunikacyjne, w szczególności do zdobywania i przekazywania wiedzy 

P7S_UK 

K_U13 potrafi planować i organizować pracę zespołu, w tym w funkcji lidera, zwłaszcza 
w zakresie stosowania metod nauk fizycznych w naukach biologicznych                 
i medycznych 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu 
poziomu wiedzy naukowej i zmieniających się warunkach życia, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupach, w tym interdyscyplinarnych 
zespołach  zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin 
badawczych; jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do 
ekspertów 

P7S_KR 

K_K03 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w 
kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli 
eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi 
i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, 
w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł. 

P7S_KR 
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K_K05 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji, do uwzględniania społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

P7S_KO 

K_K06 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3. Specjalności na kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
3.1. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: neuroinformatyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do rozwiązywania 
i modelowania problemów fizycznych w zakresie neuroinformatyki 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z 
neuroinformatyką 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
neuroinformatyki 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie neuroinformatyki 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie neuroinformatyki 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                       
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie neuroinformatyki; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, nauk 
biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie 
neuroinformatyki 

K_U07 
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S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie neuroinformatyki zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami                    

K_U09 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie neuroinformatyki potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                              
i popularnonaukowymi w zakresie neuroinformatyki, w celu poszerzenia i pogłębienia 
wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                           
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie neuroinformatyki, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.2. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: fizyka medyczna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do rozwiązywania 
i modelowania problemów fizycznych w zakresie fizyki medycznej 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z fizyką 
medyczną 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie fizyki 
medycznej 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie fizyki medycznej 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie fizyki medycznej 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                          
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie fizyki medycznej; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, nauk 
biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie fizyki 
medycznej 

K_U07 
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S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie fizyki medycznej zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami                    

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie fizyki medycznej potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                             
i popularnonaukowymi w zakresie fizyki medycznej, w celu poszerzenia i pogłębienia 
wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                   
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie fizyki medycznej, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.3. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: biofizyka molekularna 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do rozwiązywania 
i modelowania problemów fizycznych w zakresie biofizyki molekularnej 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury 
badawczej,  specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związane z biofizyką 
molekularną 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie biofizyki 
molekularnej 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie biofizyki molekularnej 

K_W10 

S_W05 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną 
pracę, w szczególności laboratoryjną, w zakresie biofizyki molekularnej 

K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje                        
w obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych                       
w naukach chemicznych i biologicznych w zakresie biofizyki molekularnej; potrafi 
opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, nauk 
biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie biofizyki 
molekularnej 

K_U07 
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S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie biofizyki molekularnej zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami                    

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie biofizyki molekularnej potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi                         
i popularnonaukowymi w zakresie biofizyki molekularnej, w celu poszerzenia                                    
i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                   
z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie biofizyki molekularnej, do uwzględniania 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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3.4. Tabela odniesienia efektów zdefiniowanych dla specjalności do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów 

Nazwa kierunku studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Nazwa specjalności: projektowanie molekularne i bioinformatyka 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 
 Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie elementy zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz 
technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do 
rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w zakresie projektowania 
molekularnego i bioinformatyki 

K_W05 

S_W02 zna i rozumie teoretyczne zasady działania aparatury badawczej,  specyficznej dla 
obszaru fizyki, chemii i biologii związane z projektowaniem molekularnym                                      
i bioinformatyką 

K_W08 

S_W03 zna i rozumie w stopniu szczegółowym elementy nauk fizycznych w zakresie 
projektowania molekularnego i bioinformatyki 

K_W09 

S_W04 zna i rozumie w stopniu szczegółowym wyrastające z nauk fizycznych metody 
stosowane w naukach chemicznych i biologicznych, w zakresie projektowania 
molekularnego i bioinformatyki 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzić zaawansowane eksperymenty lub obserwacje w 
obszarach nauk fizycznych lub związanych z zastosowaniem nauk fizycznych w 
naukach chemicznych i biologicznych w zakresie biofizyki projektowania 
molekularnego i bioinformatyki; potrafi opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem 
metod numerycznych i komputerowych, 

K_U02 

S_U02 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody 
doświadczalne i teoretyczne do innych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, 
nauk biologicznych oraz niektórych obszarów nauk medycznych, w zakresie 
projektowania molekularnego i bioinformatyki 

K_U07 
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S_U03 potrafi skutecznie komunikować się w zakresie biofizyki molekularnej zarówno ze 
specjalistami jak i projektowania molekularnego i bioinformatyki                 

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu 
wiedzy naukowej w zakresie b projektowania molekularnego i bioinformatyki potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i 
popularnonaukowymi w zakresie projektowania molekularnego i bioinformatyki, w celu 
poszerzenia i pogłębienia wiedzy, do przeciwdziałania zagrożeniom przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł. 

K_K04 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, 
eksperymentów lub obserwacji w zakresie projektowania molekularnego i 
bioinformatyki, do uwzględniania społecznych aspektów praktycznego stosowania 
zdobytej wiedzy i umiejętności. 

K_K05 

 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą  0 
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4. Semestr dla kierunku: nie dotyczy 

5. Rok dla specjalności: biofizyka molekularna 
5.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pracownia fizyczna 
II stopnia A1 
  

    45    45 
 

5 
 
 

 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Przedmiot z listy  
Wybrane 

         
 
 

 
 
 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
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zagadnienia fizyki 
współczesnej 
Wariant A 
 
Lub 
 
Wariant B  

 
180 

 
 

150 

 
17 
 
 

14 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i biofizyki molekularnej lub pokrewnych obszarów fizyki. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02,S_K01, S_K02  

Wybrane 
zagadnienia 
matematyki 

45   45     90 10 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poprzedzone diagnozą wiedzy i umiejętności studentów w zakresie matematyki, powtórzenie lub wprowadzenie elementów 
zaawansowanej matematyki niezbędnej do opisu modeli stosowanych w biofizyce molekularnej i pokrewnych obszarach nauk 
fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U04, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_K01 
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Wariant A: 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
Wariant B: 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

 
Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-
out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne 
inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Pracownia 
fizyczna II stopnia 
B1 
(wariant A i B) 
  
lub 

    45   
 
 
 
 
 

 45 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 
 

 
 

B nauki fizyczne 
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Zespołowy projekt 
studencki 
(tylko wariant A) 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

5 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Spektroskopia 
molekularna 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Wykorzystanie technik spektroskopii stosowanych w laboratoriach naukowych. Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki 
wymiany izotopowej H/D. Metoda widm Ramana, Analiza widm fluorescencyjnych. Jądrowy rezonans magnetyczny 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_K01, S_K03 



19 

Podstawy 
medycyny 
molekularnej  

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Genetyczne predyspozycje oraz wpływ czynników środowiskowych na inicjację oraz przebieg chorób,. Podstawy biologii 
systemu immunologicznego. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób rodzinnych. Wybrany przegląd dobrze 
udokumentowanych chorób wynikających z wpływu środowiska. Podstawy komórkowe i molekularne wybranych. Praktyczne 
możliwości  współczesnej medycyny zindywidualizowanego leczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U06, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_U02, S_K01, S_K03 

Neurobiologia 30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie 
somatyczne i głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się.i 
pamięci. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W10, K_W11, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01 
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Teoria grup w 
chemii 

15   15     30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki 
chemiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Matematyczny opis kształtu cząsteczek i kryształów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_U03, S_K01 

Praktyki zawodowe 
BM 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  

Łączna liczba punktów ECTS (w I semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w II semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): 325 – 355 
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Łączna liczba godzin zajęć (w II semestrze): 300 - 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 625 - 670 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Biofizyka 
doświadczalna 

60        60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
nauki chemiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Struktura chemiczna, metabolizm i biologiczna rola biopolimerów. Oddziaływania elektrostatyczne i hydrofobowe stabilizujące 
struktury makrocząsteczek i kompleksów molekularnych. Przegląd zaawansowanych technik badania struktur i dynamiki. 
Genomika. Proteomika. Zwijanie białek i RNA. Kompleksy biomolekularne. Oddziaływania biopolimerów. Błony biologiczne. 
Magnetyczny rezonans jądrowy w diagnostyce medycznej. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, K_U06, K_U07, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 

Bioinformatyka i 
modelowanie 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Mechanika molekularna. Metody próbkowania przestrzeni konformacyjnej. Modelowanie środowiska biologicznego. Wybrane 
aspekty analizy symulacji molekularnych. Zagadnienia bioinformatyki. Komputerowo wspomagane projektowanie leków. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_K01 

Pracownia biofizyki 
doświadczalnej  

    120    120 11 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kwerenda bibliografii i wykonanie własnych prac doświadczalnych z biofizyki – indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela 
akademickiego.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_K02, 
K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, SU02, S_K02 

Przedmiot do 
wyboru 

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W10, K_W11, K_U01, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie * 

        60 6 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Student swobodnie wybiera przedmiot niezwiązany z naukami fizycznymi 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium 
biofizyki oraz 
projektowania 
molekularnego i 
bioinformatyki 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
biofizyczne B2+ 

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych  

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

       240 240 20 inne – egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
Łączna liczba punktów ECTS (w III semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w IV semestrze): 30 
Łączna liczba punków ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w III semestrze): 310 
Łączna liczba godzin zajęć (w IV semestrze): 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 660 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalnością naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok dla specjalności: neuroinformatyka 

5.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Przedmioty do 
wyboru z bloku FIZ 
 
Wariant A 
 
Lub 
 
Wariant B 

         
 
 

280 
 
 
 

240 

 
 
 

28 
 
 
 

25 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
neuroinformatyką. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 
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Elektrodynamika 
dla 
neuroinformatyków 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elektrostatyka i elementy elektrodynamiki klasycznej. Pole elektryczne w tkance biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U01, S_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

EP 
 

 
 
 
 

Proj 
 
 
 

  



29 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-
out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne 
inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium fizyki 
biomedycznej I 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie* 

        45 4 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  



30 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Programowanie 
zaawansowane FM 
i NI 

15   45     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 informatyka 
nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój zaawansowanych umiejętności programowania, metod numerycznych oraz korzystania z technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w zakresie zdiagnozowanym przez prowadzącego, niezbędnym do korzystania z narzędzi numerycznych 
neuroinformatyki i fizyki medycznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W08, K_U02, K_U03, K_U12, K_K01 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 

60   30     90 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka  
matematyka 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_K01 

Seminarium fizyki 
biomedycznej II 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w I semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w II semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w I semestrze): 400 – 420 
Łączna liczba godzin zajęć (w II semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 625 - 645 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Modelowanie 
matematyczne 
procesów w biologii i 
medycynie 

15   30     45 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele w naukach biologicznych. Elementy analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie jednorodnych. 
Modelowanie wzrostu i oddziaływania populacji organizmów. Modelowanie neuronów biologicznie realistycznych. Elementy 
analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie niejednorodnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Modelowanie 
komputerowe układu 
nerwowego 

30   45     75 7,5 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele  leżące u podstaw dynamicznych procesów neuronalnych: pasywne własności błony neuronalnej, aktywne prądy 
jonowe i potencjały czynnościowe, przekaźnictwo synaptyczne, generacja aktywności rytmicznej i synchronizacja.  
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Statystyka II 
 

30   60     90 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo a statystyka. Podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe rozkłady statystyczne. 
Chi kwadrat. ANOVA. Bardziej zaawansowane statystyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U02, K_U11, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Praktyki zawodowe 
FM NI 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  

Seminarium fizyki 
biomedycznej III 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        20 2 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
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Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 

75        75 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Proseminarium 
magisterskie B2+  

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
biomedycznej IV 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

         
75 

 
5 

 
zaliczenie na 

ocenę 

 
B 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w III semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w IV semestrze): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 705 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 705 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
 



38 

Rok dla specjalności: fizyka medyczna 
5.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa 
przedmiotu/ grupa 

zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Pracownia fizyczna 
II stopnia A1 
lub 
Zespołowy projekt 
studencki 

    45    45 5 
 
 
 

5 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Elektrodynamika 
dla 
neuroinformatyków 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Elektrostatyka i elementy elektrodynamiki klasycznej. Pole elektryczne w tkance biologicznej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W03, S_W04, S_U01, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z bloku FIZ 
 

60   60     120 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
fizyką medyczną. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W03, S_W04, S_U02, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 
 
Wariant A 

         
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
nauki fizyczne 
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lub 
 
Wariant B 

 
 
 

60 

 
 
 

6 

EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
informatyka 
matematyka 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_K01 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
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prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-
out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne 
inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

 

Seminarium fizyki 
biomedycznej I 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia fizyczna 
II stopnia B1 
lub 
Zespołowy projekt 
studencki 

    45    45 5 
 
 
 

5 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

 
inne - zaliczenie 

na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_K03 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W02, S_W05, S_U01 

Fizyczne podstawy 
radioterapii 

30   30     60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Źródła promieniowania stosowane w radioterapii. Metody dozymetrii klinicznej. Metody i systemy planowania leczenia. Rodzaje 
radioterapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W06, K_W07, K_W10, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

S_W04, S_U02, S_K03 

Radiobiologia 
 

30        30 3 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Oddziaływanie promieniowania z materią. Elementy biologii komórki. Mutacje i abberacje. Uszkodzenia i naprawa DNA. 
Dozymetria biologiczna. Cechy nowotworów. Biologiczne podstawy radioterapii. Efekt widza. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K03 

Mechanika kwantowa 60   60     120 9 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Funkcja falowa i równanie Schrödingera. Zasada superpozycji stanów kwantowych. Liniowość równania Schrödingera i jej 
konsekwencje. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Zasada nieoznaczoności. Klasyfikacja rozwiązań równania 
Schrödingera. Oscylator harmoniczny. Kwantowa teoria momentu pędu. Cząstka w polu sił centralnych. Atom wodoru. Metody 
przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_U04, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Sygnały 
bioelektryczne 

15        15 2 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Biofizyka komórki – błona komórkowa, transport przez błony. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy w komórce 
nerwowej. Przewodzenie impulsów nerwowych. Synapsy. Autonomiczny układ nerwowy. Gruczoły potowe. Reakcja skórno-
galwaniczna - sygnał GSR. Wykrywacz kłamstw. Biofizyka układu krążenia. Biofizyka tkanki mięśniowej. Generacja i 
rejestracja sygnału EEG. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW04, S_U02, S_K01 

Seminarium fizyki 
biomedycznej II 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        10 1 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 685 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 685 (A) 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Statystyka II 30   60     90 8 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prawdopodobieństwo a statystyka. Podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe rozkłady statystyczne. 
Chi kwadrat. ANOVA. Bardziej zaawansowane statystyki. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U01, K_U02, K_U11, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 
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Modelowanie 
matematyczne 
procesów w biologii i 
medycynie 

15   30     45 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki biologiczne 
nauki medyczne 
matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modele w naukach biologicznych. Elementy analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie jednorodnych. 
Modelowanie wzrostu i oddziaływania populacji organizmów. Modelowanie neuronów biologicznie realistycznych. Elementy 
analizy jakościowej modeli dynamicznych przestrzennie niejednorodnych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U06, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U02, S_K01 

Planowanie 
radioterapii 
 

30   45     75 7,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

 nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Planowanie leczenia – definicje, raporty. Planowanie leczenia poszczególnych narządów. Wybrane techniki radioterapii. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SW02, S_W04, S_U02, K_K03 

Warsztaty z metod 
terapeutycznych 

   30     30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Struktura skryptów i budowa detektora. Definiowanie fantomu w symulacji. Procesy fizyczne – opis i zastosowanie w symulacji. 
PET – pełna symulacja. Obrazowanie za pomocą SPECT. Symulacja gamma kamery. Terapia z użyciem wiązek fotonowych, 
elektronowych i terapia protonowa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_K01, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_02, S_K01, S_K03 

Praktyki zawodowe 
FM NI 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W05, SU03, S_K01, S_K03  

Seminarium fizyki 
biomedycznej III 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        75 7 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinach innych niż nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 

       30 30 3 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04 
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Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Seminarium fizyki 
biomedycznej IV 

  30      30 2 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 inne - egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 
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Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U07 

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
** Zespołowy projekt studencki za 5ECTS można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru oraz w ramach innych przedmiotów 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 790 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 790 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok dla specjalności: projektowanie molekularne i bioinformatyka 

5.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 
 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Algorytmika i metody 
obliczeniowe 
bioinformatyki 

30   30     60 5 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B matematyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Modelowanie problemów biologicznych za pomocą znanych problemów informatycznych. Grafy jako struktury danych 
powszechnie używane do kodowania instancji problemów bioinformatycznych. Przykłady zastosowania znanych algorytmów.  
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_U02, S_K01 

Technologie w skali 
genomowej I 

30   30     60 4,5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Genomika. Technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Proteomika. Eksperymentalne metody identyfikacji białek i 
analizy proteomów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W06, K_W07, K_W10, K_U04, K_U05, K_U06, K_07, K_U01, K_U02, K_U05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U02, S_K01, S_K02 

Metody modelowania 
matematycznego i 
komputerowego w 
naukach 
przyrodniczych 

60        60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B informatyka 
matematyka 
nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Współczesne tendencje i strategie badań złożonych układów w naukach przyrodniczych z wykorzystaniem metod fizyki 
teoretycznej, informatyki stosowanej i technik symulacyjnych. Współczesne architektury komputerowe - od komputerów 
osobistych do superkomputerów. Światowe i polskie centra superkomputerowe oraz przegląd badań i usług w nich 
realizowanych. Metody programowania na architekturach równoległych. Wieloskalowe metody modelowania i symulacje 
złożonych układów i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych jako niezbędny element badań w celu zrozumienia ich 
struktury i funkcji. Przegląd wiodących metod i środowisk obliczeniowych stosowanych w naukach (bio)molekularnych i 
materiałowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_K01 
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Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
EP 

 
 
 
 

 
Proj 

 
 
 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie
* 

        40 4 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  



54 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Metody wirtualnej 
rzeczywistości w 
bioinformatyce 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Środowisko wirtualnej rzeczywistości systemów Mathematica lub innego modelowego środowiska w badaniach wybranych, 
prostych układów modelowych. Metody wirtualnej rzeczywistości w badaniach struktury i dynamiki bardziej złożonych układów. 
Podstawowe elementy specjalizowanego systemu wirtualnej rzeczywistości do trójwymiarowej wizualizacji i manipulowania 
strukturami (bio)molekularnymi. Podstawy metody dynamiki molekularnej. Sterowana dynamika molekularna w 
zastosowaniach praktycznych.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10, K_U03, K_U07, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W04, S_U02, S_K01 

Przedmioty do 
wyboru z wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 
 

         
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

EP 

 
 
 
 

B 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
matematyka 
informatyka 
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Wariant A 
 
lub 
 
Wariant B 

195 
 
 
 

165 

19,5 
 
 
 

16,5 

dodatkowo 
opcjonalny EU 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Metody biologii 
strukturalnej 
 

30   30     60 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Podstawowe pojęcia krystalograficzne. Elementy spektroskopii molekularnej. Zastosowania spektroskopii magnetycznego 
rezonansu jądrowego w biologii.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_U01, S_U03, S_K01 
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Podstawy medycyny 
molekularnej 

30   30     60 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki medyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Genetyczne predyspozycje oraz wpływ czynników środowiskowych na inicjację oraz przebieg chorób,. Podstawy biologii 
systemu immunologicznego. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób rodzinnych. Wybrany przegląd dobrze 
udokumentowanych chorób wynikających z wpływu środowiska. Podstawy komórkowe i molekularne wybranych. Praktyczne 
możliwości  współczesnej medycyny zindywidualizowanego leczenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_U06, K_U07, K_K01, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_U02, S_K01, S_K03 

Praktyki zawodowe 
PM 

       70 70 3 inne - zaliczenie  nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk zawodowych jest zachęcenie studentów do kontaktu z rynkiem pracy i ułatwienie im wyboru przyszłej drogi 
zawodowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13, K_W14, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

SU03, S_K01, S_K03  

* w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 



57 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 695 - 725 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 695 - 725 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Pr Inne 

Technologie w skali 
genomowej II 

30   60     90 6 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 

B nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Techniczne i algorytmiczne aspekty nowoczesnych technik w skali genomowej. Zapoznanie się z zaletami i ograniczeniami 
różnych technik sekwencjonowania. Przykłady problemów i typowych dla nich metod statystycznych i algorytmicznych. 
Szczególny nacisk będzie położony na metody sekwencjonowania DNA i RNA oraz algorytmy do analizy różnych danych 
pochodzących z tego rodzaju eksperymentów. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W04, S_U03, S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna I* 
 

   120     120 10 inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych, mogą być związane z przygotowywaniem pracy 
magisterskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Przedmiot do wyboru 
z listy FIZ  

        120 12 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w naukach fizycznych, w szczególności w zakresie związanym z 
projektowaniem molekularnym i bioinformatyką. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 
 

S_K01 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie
** 

        30 2 określone w 
sylabusie 

przedmiotu 

B  
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

 

Seminarium biofizyki 
oraz projektowania 
molekularnego i 
bioinformatyki 

  30      30 2 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K04 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U02, SU03, S_K01, S_K02 

Proseminarium 
biofizyczne B2+ 

       30 30 3 Inne - 
zaliczenie na 

ocenę 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań w 
kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W10, K_W11, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W04, S_U03, S_K01, S_K02 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
wydziałów 
matematyczno-
przyrodniczych 
 

45        45 5 EP 
dodatkowo 

opcjonalny EU 
lub 

inne - zaliczenie 
na ocenę 

B nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki biologiczne 
matematyka 
informatyka 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_U06, K_U10, K_K01 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_K01 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

    240    240 20 egzamin 
magisterski 

B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

Symbol 
efektów 
zdefiniowanych dla 
specjalności 

S_W02, S_W03, S_W04, S_W05, S_U01, S_U02, S_U03, S_K01, S_K02, S_K03 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

        75 5 zaliczenie na 
ocenę B nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, K_U10, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05, K_U06 

Zespołowy projekt studencki można zaliczyć jako odrębny przedmiot do wyboru lub w ramach przedmiotów do wyboru lub pracowni i 
pracy magisterskiej 
*w ramach „Pracowni specjalistycznej I” można zrealizować „Zespołowy projekt studencki 2” za 5 ECTS 
** w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 780 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
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– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 
6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne  

 
 
 
 
 
nauki chemiczne 
 
 
 
 
 
nauki biologiczne 
 
 

70% biofizyka molekularna 
58% neuroinformatyka 
54% fizyka medyczna 
50% projektowanie molekularne i 
bioinformatyka 
 
7% biofizyka molekularna 
4% neuroinformatyka 
2% fizyka medyczna 
13% projektowanie molekularne i 
bioinformatyka 
 
9% biofizyka molekularna 
8% neuroinformatyka 
5% fizyka medyczna 
17% projektowanie molekularne i 
bioinformatyka 
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Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 9% biofizyka molekularna 
5% neuroinformatyka 
16% fizyka medyczna 
16% projektowanie molekularne i 
bioinformatyka 

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 
Forma studiów stacjonarna 
Kod ISCED 0533 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 69 biofizyka molekularna 

76 neuroinformatyka 
59 fizyka medyczna 
66 projektowanie 
molekularne i 
bioinformatyka 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

157 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia 
z literką P) 

 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

113 biofizyka molekularna 
109 neuroinformatyka 
104,5 fizyka medyczna 
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115 projektowanie 
molekularne i 
bioinformatyka 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych min. 70h, 3 ECTS 
Praktyki mają na celu: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania 
kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 
pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;  
poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów 
Wspólnot Europejskich; poszerzenie znajomości języków obcych.  
Praktyka zawodowa może być odbywana u wybranego przez studenta Organizatora praktyk, którego profil działania umożliwia studentowi 
zrealizowanie celów praktyki lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. Student może 
dokonać wyboru Organizatora praktyk/Organizatora praktyki z bazy ofert Wydziału, elektronicznej bazy ofert Biura Zawodowej Promocji 
Absolwentów lub innych źródeł. 
Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych/praktyki zawodowej, zawieranego 
pomiędzy Wydziałem a Organizatorem praktyk/Organizatorem praktyki. 
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